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สารบััญ I เร่�องเด่่นประจำำาฉบัับั

สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร
สุขภ�พแห่งช�ติ (สช.)
ช้ัน ๓ อ�ค�รสุขภ�พแห่งช�ติ 
๘๘/๓๙ หมู่ ๔  ถ.ติว�นนท์ ๑๔ 
ต.ตล�ดขวัญ อ.เมือง  
จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๒ ๙๐๐๐ 
แฟกซ์ ๐ ๒๘๓๒ ๙๐๐๑ 
อีเมล : nationalhealth@nationalhealth.or.th
เว็บไซต์ : www.nationalhealth.or.th

๔	 คุุยกัับเลขา
 สร้างความเป็น ‘ปึกแผ่่น’ ระหว่างคนร่่นต่่างๆ
 กับัการ ‘ส่งมอบั’ ภารกิจำให้กับัคนร่่นใหม่

๖	 เรื่่�องจากัปกั
 หลอมรวมทุ่ก ‘Generation’
 ปล่กพลังของคน ‘ร่่นถััด่ไป’
 สร้างโลกใบัใหม่ด่้วยนโยบัายสาธารณะ

๑๔	 สััมภาษณ์์พิิเศษ
 ‘Next Generation’ Voices
 ฟัังม่มมองของ ‘คนร่่นต่่อไป’

๒๔	 เกัาะติิด	คุสัช.
 เกาะต่ิด่สมัชชาส่ขภาพฯ ครั�งทุ่� ๑๕-๑๖
 กับั ‘๓ วาระส่ขภาพสำาคัญ’ โอกาสพลิกฟั้�นประเทุศไทุย

๒๖	 เรื่่�องเล่าในพิ้�นที่่�
 พลิกวิกฤต่ิ ฝ่่าพลวัต่รการพัฒนา 
 ส่่ภาคใต่้ด่ินแด่นแห่งความส่ข

๒๘	 แกัะรื่อยโลกั
 เพราะเด่็กคือพลัง : ประเทุศไทุย 
 (ควรจำะ) ลงทุ่นสร้างเด่็กอย่างไร

๓๐	 ให้้รื่ะบบสัุขภาพิเล่าเรื่่�อง
 ‘Next Gen’ กับัธรรมน่ญว่าด่้วยระบับัส่ขภาพ
 แห่งชาต่ิ ฉบัับัทุ่� ๓

๓๒ Right to Health
 ‘Next gen’ ทุ่�ไม่ได่้เป็นแค่ Voter 
 แต่่ร่้และเข้าใจำถัึง ‘สิทุธิส่ขภาพ’ มากกว่าทุ่�คิด่

๓๔	 นโยบายสัรื่ัางได้
 พัฒนาการกระบัวนการสมัชชาส่ขภาพแห่งชาต่ิ
 ส่่สมัชชาฯ ครั�งทุ่� ๑๕

๓๖	 เล่าให้้ลึกั
 ฝ่ีปาก ของยอด่พลซุ่่่มยิงหญิงแห่งสหภาพโซุ่เวียต่ (๒)

๓๘	 คุลิปด่ที่่�ติ้องดู
 NO MORE WHITE FLAG

ฉบัับั ๑๔๓  I สิงหาคม ๒๕๖๕
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เพื�อจะนำ�เข้�สู่ก�รพิจ�รณ�ในง�นสมัชช�สุขภ�พฯ คร้ังที� ๑๕ 
ซ่�งขณะนี้ได้ข้อสรุปแล้วว่� “เครือข่�ย Next Gen” ให้
คว�มสำ�คัญและจะพัฒน�นโยบ�ย “สุุขภาพจิิตในเด็็ก
และวััยรุุ่�น” หรือ Mental Health
  พ่�น้องภาค่ีเคีรืุ่อข�ายท่ี่�รัุ่กทุี่กที่�านคีรัุ่บ นอกจ�กเรื�อง 
พลังคนรุ่นใหม่-คนรุ่นถัดไปแล้ว เมื�อต้นเดือนสิงห�คมที� 
ผ่่�นม�  สช. และภ�คีองค์กรเครือข่�ยยังได้จับกิจกรรมใหญ่ 
อย่�งน้อย ๒ กิจกรรม ที�เกี�ยวข้องกับการุ่ปรุ่ะเมิินผล 
กรุ่ะที่บด็้านสุุขภาพ (HIA) ในฐ�นะเครื�องมือต�ม พ.ร.บ. 
สุขภ�พแห่งช�ติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที�ช่วยสร้�งสมดุลของก�ร
พัฒน� คลี�คล�ยข้อพิพ�ทในพื้นที� และสร้�งท�งเลือก
ก�รพัฒน�นโยบ�ยส�ธ�รณะของหน่วยง�นรัฐ 
  เริ�มตั้งแต่ง�นประชุมวิช�ก�รระดับช�ต ิ “การุ่ปรุ่ะชุุมิ 
วิัชุาการุ่และแลกเปล่�ยนเรุ่่ยนรุ้้่ การุ่ปรุ่ะเมิินผลกรุ่ะที่บ 
ด็้านสุุขภาพ” (HIA Forum) ปรุ่ะจิำาปี พ.ศ.๒๕๖๕ ใน 
หััวัข้อ “HIA สุ้�การุ่สุรุ้่างสัุงคีมิสุมิานฉัันท์ี่และการุ่พัฒนา 
อย�างยั�งยืน” เมื�อวันที� ๘-๙ สิงห�คม ณ โรงแรมโฆษะ 
จ.ขอนแก่น ซ่�งเป็นก�รประชุมแบบลูกผ่สม มีผู้่เข้�ร่วมกว่� 
๑,๕๐๐ ชีวิต โดยมีรองน�ยกรัฐมนตรี  อนุทิี่น ชุาญว่ัรุ่ก้ล 
เป็นประธ�นเปิดก�รประชุม
  ท่�นรองน�ยกฯ ยำ้�ว่� กลไก HIA เป็นเครื�องมือที�หนุน
เสริมให้ทุกภ�คส่วนเกิดก�รสนับสนุนและดำ�เนินก�รเพื�อ
ให้ประช�ชนได้เข้�ถ่งสิทธิด้�นสุขภ�พอย่�งครอบคลุม
ส่วนตัวขอสนับสนุนก�รขับเคลื�อนง�น HIA และเชื�อมั�น
ว่� จะเป็นเครื�องมือสำ�คัญในก�รรวมพลังสร้�งเครือข่�ย
ท�งสุขภ�พที�มีคว�มสม�นฉัันท์ เพิ�มพูนคุณภ�พชีวิตของ
ประช�ชน และมีก�รพัฒน�อย่�งยั�งยืนได้ต่อไป
  ถัดม�เป็นกิจกรรมที�เกี�ยวข้องกับก�รเตรียมขับเคลื�อน
สิทธิที�เกิดข้่นทันทีโดยธรรมช�ติของคนทุกคนบนโลก 
ใบนี้ สิทธิที�จะอยู่ในสภ�พแวดล้อมที� “สุะอาด็ เป็นมิิตรุ่ 

กับสุุขภาพ และยั�งยืน” ซ่�งองค์ก�รสหประช�ช�ติเพิ�ง 
ประก�ศรับรองให้เป็น “สุิที่ธิิมินุษยชุน” เมื�อปล�ยเดือน 
ตุล�คมที�ผ่่�นม� โดยสิทธิมนุษยชนใหม่น้ีสัมพันธ์โดยตรง 
กับ “สุิที่ธิิในการุ่ด็ำารุ่งชุ่วัิตในสุิ�งแวัด็ล้อมิและสุภาพ 
แวัด็ล้อมิท่ี่�เอื�อต�อสุุขภาพ” ซ่�งเป็นสิทธิของคนไทยทุกคน 
ที�ถูกกำ�หนดอยู่ในม�ตร� ๕ ของ พ.ร.บ. สุขภ�พแห่งช�ต ิ
พ.ศ. ๒๕๕๐ และเกี�ยวข้องกับก�รขับเคลื�อนง�น HIA 
อย่�งเป็นเนื้อเดียว
  แน่นอนว่� สช. จะทำ�ง�นร่วมกับสำ�นักง�นคณะกรรมก�ร 
สิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ (กสม.) อย่�งจริงจัง โดยเมื�อช่วง
ต้นเดือนสิงห�คม ผู่้บริห�รของ สช. และ กสม. ได้ห�รือ
เตรียมก�รขับเคลื�อนสิทธิมนุษยชนดังกล่�วนี้ พร้อมทั้ง
ติดต�มคว�มคืบหน้�ในก�รสนับสนุนก�รจัดง�นสมัชช�
สิทธิมนุษยชน ครั้งที� ๑ ที� กสม. จะจัดข่้นในวันที� ๑ - ๒ 
กันย�ยนนี้ และมี ๕ ประเด็นย่อย ได้แก่ ก�รอุ้มห�ย, 
สถ�นะบุคคลด้�นสัญช�ติ, สิทธิในสิ�งแวดล้อม, โควิด-19 
กับกลุ่มเปร�ะบ�ง, คว�มหล�กหล�ยท�งเพศภ�วะ
  พรุ้่อมิกันน่� ยังอย้�รุ่ะหัวั�างจัิด็ที่ำาบันทึี่กข้อตกลงคีวัามิ 
รุ่�วัมิมิือ (MOU) เก่�ยวักับการุ่ขับเคีลื�อนสุิที่ธิิมินุษยชุน
ในไที่ยตามิสุิที่ธิิมินุษยชุนใหัมิ� และสุิที่ธิิการุ่อย้�ใน
สุภาพแวัด็ล้อมิที่่�เอื�อต�อสุุขภาพ ตามิมิาตรุ่า ๕ และ 
การุ่เรุ่่ยนรุ้้่และพัฒนาบที่บาที่รุ่�วัมิกันรุ่ะหัวั�าง สุชุ. และ 
กสุมิ. ในเวัที่่รุ่ะหัวั�างปรุ่ะเที่ศต�อไป
  สุดท้�ยนี้ เมื�อวันที� ๑ สิงห�คม ๒๕๖๕ สำ�นักง�น 
คณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตแห่งช�ติ 
(ป.ป.ช.) ประก�ศผ่ลก�รประเมินคุณธรรมและคว�มโปร่งใส 
ในก�รดำ�เนินง�นของหน่วยง�นภ�ครัฐ (ITA) ประจำ�ปี ๒๕๖๕ 
โดย สช. ได้ ๙๑.๓๙ คะแนน เพิ�มจ�กปีที�แล้ว ๐.๖๗ 
คะแนน อยู่ในระดับ A ขณะที�หน่วยง�นรัฐท้ังหมด ๘,๓๐๓ 
แห่ง คะแนนภ�พรวมเฉัลี�ยอยู่ที� ๘๗.๕๗ คะแนน 

คุุ ย กัั บ เ ล ข า

สร้างความเป็น ‘ปึกแผ่่น’ 
ระหว่างคนร่่นต่่างๆ 

กับัการ ‘ส่งมอบั’ ภารกิจำ
ให้กับัคนร่่นใหม่

  สุวััสุด่็คีรัุ่บพ่�น้องภาค่ีเคีรืุ่อข�ายท่ี่�รัุ่กทุี่กที่�าน ... วัันท่ี่� 
๑๒ สุิงหัาคีมิ ที่่�ผ�านมิานั�น นอกจิากจิะเป็น “วัันแมิ� 
แหั�งชุาติ” แล้ว องค์ก�รสหประช�ช�ติ (UN) ยังได้
กำ�หนดให้วันที� ๑๒ สิงห�คมของทุกปี เป็น “วัันเยาวัชุน
สุากล” (International Youth Day) อีกด้วย ก�รรณรงค์
ในปีนี้ อยู่ภ�ยใต้ธีม “Intergenerational Solidarity: 
Creating a World for All Ages” หรือว�ระ “การุ่สุรุ่้าง
คีวัามิเป็นปึกแผ�นรุ่ะหัวั�างคีนรุุ่�นต�างๆ เพื�อที่ำาใหั้โลก
ใบน่�เป็นโลกที่่�น�าอย้�ของคีนทีุ่กกลุ�มิวััย” ซ่�งสอดรับกับ 
หลักก�รสำ�คัญใน “ธรรมนูญว่�ด้วยระบบสุขภ�พแห่งช�ติ 
ฉับับที� ๓” และสอดคล้องกับ กรอบประเด็นหลักในง�น
สมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ คร้ังที� ๑๕-๑๖ ของปีน้ีและปีหน้�
  สำ�หรับ Youth Day ที�เกิดข่้นตั้งแต่ปี ค.ศ. ๒๐๐๐ 
ได้กล�ยม�เป็นว�ระสำ�คัญระดับโลก เนื�องจ�กเป็นวันที�
เย�วชน-คนรุ่นใหม่ทั�วโลก ต่�งร่วมกันแสดงออกถ่งพลัง
ที�จะมีส่วนร่วมในก�รออกแบบอน�คตของตัวเอง ผ่่�น
ก�รรณรงค์ ก�รจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ ตลอดจนก�ร
พัฒน�นโยบ�ยส�ธ�รณะในประเด็นต่�งๆ
  พลังของเยาวัชุน-คีนรุุ่�นใหัมิ� หัรุ่ือ “คีนรุุ่�นถััด็ไป” 
ที่่�เข้ามิามิ่สุ�วันรุ่�วัมิหัรุ่ือแสุด็งออกที่างการุ่เมิือง จิึงมิ่ 
คีวัามิหัมิายมิากไปกวั�าท่ี่�จิะถ้ักมิองวั�าเป็นเพ่ยง “Voter” 
ในการุ่เลือกตั�ง หัรุ่ือเป็นฝ่่ายตรุ่งข้ามิที่่�ต้องถั้กจิับกุมิ
คีุมิขังที่างกายและคีวัามิคีิด็
  ที�ผ่่�นม� สุำานักงานคีณะกรุ่รุ่มิการุ่สุุขภาพแหั�งชุาติ 
(สุชุ.) ได้ส�นพลังทำ�ง�นร่วมกับเย�วชน-กลุ่มคนรุ่นใหม่
ม�โดยตลอด เนื�องจ�กหน่�งในภ�รกิจของ สช. ก็คือก�ร 
สร้�งโอก�ส เปิดพ้ืนที�กล�ง เตรียมคว�มพร้อม และส่งมอบ 
ภ�รกิจก�รพัฒน�นโยบ�ยส�ธ�รณะให้กับคนรุ่นใหม่
  ในปี ๒๕๖๕-๒๕๖๖ ถือเป็นก�ร “ขยับครั้งใหญ่”  
อีกครั้ง หลังจ�กที� สช. ได้ชักชวนเครือข่�ยคนรุ่นต่อไป 
(Next Generation) เข้�ม�ร่วมกันพัฒน�นโยบ�ยส�ธ�รณะ 
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เ ร่ื่� อ ง จ า กั ป กั

หลอมรวมทุก

ปลุกพลังของคน 

‘รุ่นถัดไป’
สร้างโลกใบใหม่
ด้วยนโยบาย
สาธารณะ

‘Generation‘         นที� ๑๒ สิงห�คม ของทุกปี คนไทย
คุ้นเคยกันดีกับ “วันแม่แห่งช�ติ” แต่ห�กนับ 
ตั้งแต่ปี ค.ศ. ๒๐๐๐ เป็นต้นม� องค์ก�ร
สหประช�ช�ติ (UN) กำ�หนดให้ “๑๒ สิงห�คม 
ของทุกปี” เป็น “วัันเยาวัชุนสุากล” (International 
Youth Day) ด้วย
 “Youth Day” จ่งกล�ยเป็นสัญลักษณ์
เป็นโอก�ส และเป็น “วัน ว. เวล� น.” สำ�หรับ 
เย�วชนทั�วโลก ที�จะร่วมกันขับเคลื�อนประเด็น 
ต่�งๆ เพื�อออกแบบอน�คตของตัวเอง

วั
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โลกต้้องการ 
‘ความเป็็นปึ็กแผ่่น’
ระหว่างรุ่น
  ตั้งแต่ประเด็นสุขภ�พ ก�รจ้�งง�น คว�มหิวโหย  
ก�รเปลี�ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ ก�รพัฒน�อย่�งยั�งยืน
สุขภ�พจิต ก�รมีส่วนร่วม สันติภ�พ พื้นที�ปลอดภัย ก�ร
ศ่กษ� ไปจนถ่งระบบอ�ห�ร ฯลฯ เหล่�นี้ล้วนเคยเป็น
หัวข้อที�เคยถูกรณรงค์ผ่่�นแคมเปญในวันเย�วชนส�กล
ม�แล้วทั้งสิ้น
  ทว่�ม�กไปกว่�นั้น กลับพบ “ปัญห�แห่งยุคสมัย”  
ที �กำ�ลังเกิดข่ ้นและขย�ยวงกว้�งออกไปทุกที นั �นคือ  
“ช่องว่�งระหว่�งวัย” หรือระหว่�งเจน ไม่ว่�จะด้วยคว�ม
รู้ที�มีวันหมดอ�ยุ ก�รเปลี�ยนแปลงท�งเทคโนโลยี ก�รเข้�
ถ่งข้อมูลข่�วส�ร ฯลฯ ล้วนแต่ทำ�ให้ “คนสองวัย” ห่�งไกล
ออกไปกันเรื�อยๆ
  ทำ�ให้ล่�สุด “Intergenerational Solidarity: Creating 
a World for All Ages” หรือว�ระ “การุ่สุรุ่้างคีวัามิเป็น 
ปึกแผ�นรุ่ะหัวั�างคีนรุุ่�นต�างๆ เพื�อที่ำาให้ัโลกใบน่�เป็นโลก 
ท่ี่�น�าอย้�ของคีนทุี่กกลุ�มิวััย” จ่งกล�ยเป็นหัวข้อแคมเปญ 
ล่�สุดที�ถูกสื�อส�รผ่่�น International Youth Day 2022 
ในปีนี้
  เป้�หม�ยสำ�คัญในหัวข้อดังกล่�ว คือก�รสร้�งคว�ม
ตระหนักเกี�ยวกับ “กำ�แพง” ที�กำ�ลังเป็นอุปสรรคขว�งกั้น 
คว�มเป็นปึกแผ่่นระหว่�งคนในแต่ละรุ่น โดยเฉัพ�ะอย่�ง 
ยิ�งภ�วะของก�ร “เหยียดอ�ยุ” หรือ “Ageism” ที�จะสร้�ง
ผ่ลเสียให้กับสังคมโดยรวม และส�ม�รถก่อเป็นปัญห�ที�
รุนแรงทั้งในมิติท�งสุขภ�พ สิทธิมนุษยชน เรื�อยไปจนถ่ง
ก�รพัฒน� ได้โดยที�เร�ไม่รู้ตัว
  ไม่ว่�ก�รถูกมองเป็น “ไดโนเส�ร์” ในส�ยต�คนรุ่นใหม่ 
หรือก�รเป็น “เด็กสมัยนี้” ในส�ยต�ของผู่้ใหญ่ ภ�พของ
ก�รเหยียดอ�ยุนี้เป็นอคติอีกรูปแบบหน่�ง ที�ไม่ได้แตกต่�ง
ไปจ�กก�รเหยียดสีผ่ิว หรือก�รเหยียดเพศ ซ่�งล้วนแล้ว
แต่ส่งผ่ลกระทบต่อสังคม กีดกันหรือขัดขว�งคนในแต่ละ
กลุ่มไม่ให้ส�ม�รถแสดงศักยภ�พ ได้ใช้คว�มส�ม�รถ
และมีส่วนร่วมในก�รพัฒน�ได้
  “ในว�ระวันสำ�คัญน้ี เร�จงม�จับมือกันก้�วข้�มช่องว่�ง 
ระหว่�งรุ่น ทล�ยอุปสรรค และทำ�ง�นร่วมกันเป็นหน่�งเดียว 
เพื�อบรรลุเป้�หม�ยในก�รสร้�งโลกที�เท่�เทียมกัน ยุติธรรม 
และครอบคลุมสำ�หรับทุกคน” อันโตนิโอ กุเตอเรุ่สุ

เลข�ธิก�รสหประช�ช�ติ กล่�วไว้อย่�งหนักแน่น เนื�องใน
โอก�สวันเย�วชนส�กลปี ๒๕๖๕
  เพร�ะต้องไม่ลืมว่�คว�มเป็นปึกแผ่่นของทุกคนนี้เอง
คือกุญแจสำ�คัญที�จะทำ�ให้เร�ส�ม�รถเดินหน้�ไปสู่ก�ร
พัฒน�ที�ยั�งยืน โดยเฉัพ�ะสถ�นก�รณ์ที�เร�ข้�มผ่่�นโรค 
ระบ�ดโควิด-19 ม�ได้ด้วยกัน จำ�เป็นอย่�งยิ�งที�หลังจ�กน้ี
จะต้องร่วมกันลดอุปสรรค ลดช่องว่�งท�งอ�ยุ แล้วม� 
ยกระดับจุดแข็งและองค์คว�มรู้ของคนทุกรุ่น เพื�อที�จะ 
“build back better” ฟ้�นฟูโลกใบนี้ให้ดีข่้นม�กว่�เก่�ไป
ด้วยกัน

จากพลัง 
‘คนรุ่นใหม่’ 
ส่่ ‘คนรุ่นถััดไป็’
  จ�กโลกสู่ไทย จนถ่งขณะน้ีมีคว�มพย�ย�ม “ส่งไม้ต่อ” 
จ�กคนรุ่นหน่�งสู่คนอีกรุ่นหน่�ง โดยเฉัพ�ะมิติก�รมีส่วน
ร่วมท�งก�รเมือง-ก�รพัฒน�นโยบ�ยส�ธ�รณะของ
เย�วชน ที�ม�กไปกว่�เพียงแค่ก�รเป็น “โหวตเตอร์” ใน
ก�รเลือกตั้งแล้วจบไป 
  นับตั้งแต่ที� พ.รุ่.บ.สุุขภาพแหั�งชุาติ พ.ศ.๒๕๕๐
มีผ่ลบังคับใช้ ภ�ยใต้เนื้อห�ที�สนับสนุนให้ทุกคนบนผ่ืน
แผ่่นดินไทย มีสิทธิและส่วนร่วมในก�รสร้�งสังคมและ
สภ�พแวดล้อมที�เอื้อต่อสุขภ�พ สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร
สุขภ�พแห่งช�ติ (สช.) ก็ได้เดินหน้�ต�มเจตน�รมณ์
พร้อมระดมให้ทุกภ�คส่วนเข้�ม�ร่วมอยู่ในกระบวนก�ร
นโยบ�ยส�ธ�รณะเพื�อสุขภ�พอย่�งมีส่วนร่วมอย่�งต่อเนื�อง
  นอกจ�กองค์ประกอบของกลไก “ส�มเหลี�ยม” ที�มี
ภ�ครัฐ ภ�ควิช�ก�ร และภ�คประช�สังคมแล้ว บทบ�ท
ของกลุ่มเย�วชนคนรุ่นใหม่ ก็เป็นอีกหน่�งปัจจัยที�ท�ง สช. 
ได้พย�ย�มเพิ�มพื้นที� ขย�ยบทบ�ทให้คนกลุ่มนี้เข้�ม�ม ี
ส่วนในก�รพัฒน�ข้อเสนอเชิงนโยบ�ย ร่วมแก้ไขปัญห�
ที�เป็นประเด็นส�ธ�รณะในสังคม
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  สุมิเก่ยรุ่ติ พิที่ักษ์กมิลพรุ่ ผู่้อำ�นวยก�รสำ�นักพัฒน�
และขับเคลื�อนนโยบ�ยส�ธ�รณะระดับช�ติ สช. อธิบ�ย
ว่� ก�รด่งเอ�ส่วนร่วมของเย�วชนคนรุ่นใหม่นั้น อันที�จริง
มีม�นับตั้งแต่ยุคแรกในก�รทำ�ง�นของ สช. ซ่�งได้มีคว�ม
พย�ย�มที�จะผ่ลักดันแนวคิด สร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจต่อ
กระบวนก�รนโยบ�ยส�ธ�รณะ ให้เข้�สู่ระบบก�รศ่กษ�
 เพียงแต่ในช่วงแรกนั้นอ�จยังไม่ได้รับก�รตอบรับม�ก
เท่�ใดนัก
  อย่�งไรก็ต�ม ด้วยกระบวนก�รนโยบ�ยส�ธ�รณะ
กิจกรรมสำ�คัญที� สช.มีอยู่ อย่�งก�รจัดเวที “สมัชช�
สุขภ�พแห่งช�ติ” ซ่�งมีก�รจัดข่้นในทุกปี จ่งได้มีก�รนำ�
เอ�กลุ่มนิสิต นักศ่กษ� ที�เรียนอยู่ในส�ยสุขภ�พหรือด้�น
ส�ธ�รณสุข ให้เข้�ม�มีส่วนร่วมในกระบวนก�รสมัชช�
สุขภ�พ โดยอ�จเข้�ม�เป็นอ�ส�สมัครร่วมปฏิิบัติหน้�ที�
ภ�ยในง�น
  “แต่ก�รมีส่วนร่วมก็ทำ�ได้เพียงระดับหน่�ง เพร�ะนิสิต 
นักศ่กษ�กลุ่มนี้อ�จเข้�ม�ร่วมในช่วงสั้นๆ ไม่ได้เรียนรู ้
กระบวนก�รทั้งหมด ดังนั้นในช่วงระยะหลังเร�จ่งอย�ก 
พัฒน�ตรงน้ีให้ม�กข้่นอีก โดยเปิดพ้ืนที�ให้คนรุ่นใหม่เข้�ม� 
เกี�ยวข้อง เรียนรู้ และมีบทบ�ทในกระบวนก�รนโยบ�ย
ส�ธ�รณะให้ม�กข่้น โดยเฉัพ�ะในช่วงไม่กี�ปีหลัง ที�เร�

เริ�มเห็นช่องว่�งระหว่�งเจนเนอเรชั�น มีกลุ่มคนรุ่นใหม่ที�
ออกม�เคลื�อนไหวเรียกร้องม�กข่้น แต่ก็ยังมีพื้นที�ในก�ร
แสดงออก สะท้อนคว�มต้องก�รได้น้อยอยู่” สมเกียรติ
 อธิบ�ยภ�พที�เกิดข่้น
  นั�นจ่งทำ�ให้ในกระบวนก�รสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ 
นับตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ เป็นต้นม� ได้เกิดจุดเปลี�ยนแปลงหน่�ง
ที�สำ�คัญ ในก�รขย�ยก�รมีส่วนร่วมของเครือข่�ยเย�วชน
คนรุ่นใหม่ ผ่่�นโครงก�ร “Young ที่ำาได็้” ซ่�งสนับสนุนให้
กลุ่มคนรุ่นใหม่ที�มีคว�มสนใจ ได้มีส่วนร่วมในก�รพัฒน�
นโยบ�ยส�ธ�รณะ เข้�ร่วมเวทีรับฟังคว�มเห็น และร่วม
ขับเคลื�อนสังคม (Social Movement) ผ่่�นกิจกรรมที�
หล�กหล�ยและสร้�งสรรค์
  กระน้ัน แม้กลุ่มเย�วชนคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้กระบวนก�ร 
นโยบ�ยส�ธ�รณะ ผ่่�นก�ร “จำ�ลอง” รูปแบบของก�ร
พัฒน�ประเด็นข่้นม�ด้วยตัวของพวกเข�เอง แต่คำ�ถ�มที�
ต�มม�คือสิ�งที�พวกเข�นำ�เสนอข่้นม�นี้ ปล�ยท�งจะไปสู่
จุดไหน แล้วจะส�ม�รถขับเคลื�อนไปได้อย่�งไรต่อ?
  เมื�อม�ถ่งคร�วของก�รจัดสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ
ในปี ๒๕๖๕-๒๕๖๖ ซ่�งมีประเด็นหลัก (Theme) คือ  
“คว�มเป็นธรรมด้�นสุขภ�พ โอก�สและคว�มหวังอน�คต 
ประเทศไทย” คว�มท้�ท�ยใหม่ของกิจกรรมนี้จ่งเป็นก�ร 

เปิดกว้�ง ขย�ยก�รมีส่วนร่วมของทุกภ�คส่วนและทุกกลุ่ม 
คนในสังคมให้กว้�งขว�งกว่�เดิม โดยเฉัพ�ะกลุ�มิคีนรุุ่�น
ต�อไป (Next Generation) ที�จะเข้�ม�เป็นผู่้ร่วมสร้�งก�ร
เปลี�ยนแปลงท�งสังคม
  “ไม่เพียงแต่สมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติเท่�นั้น แต่เร�ยัง
จะมีเครื�องมือ มีกิจกรรมอื�นๆ ที�จะส่งเสริมแนวคิดเรื�อง
ของกระบวนก�รนโยบ�ยส�ธ�รณะแบบมีส่วนร่วม ให้
กล�ยเป็นแนวคิดหลักของประเทศและถูกนำ�ไปปรับใช้
โดยเฉัพ�ะในระบบก�รศ่กษ�ที�ล่�สุด สช. ได้ร่วมมือกับ 
ม.มหิดล พัฒน�หลักสูตรออนไลน์ ที�จะสร้�งก�รเรียนรู้
เรื�องเหล่�นี้ และเตรียมขย�ยไปสู่ที�อื�นๆ ต่อไป” ผ่อ.สำ�นัก
พัฒน�และขับเคลื�อนนโยบ�ยส�ธ�รณะระดับช�ติ สช. 
ทิ้งท้�ย
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‘Next Gen’ 
เอาจริง! ปั็ญหา 
‘Mental Health’ 
  สำ�หรับคว�มหม�ยของ เคีรืุ่อข�ายคีนรุุ่�นต�อไป (Next 
Generation) คือ กลุ่ม/องค์กรของนักศ่กษ� และกลุ่ม
คนวัยทำ�ง�น ไปจนถ่งวัยผู่้ใหญ่ตอนต้น ที�มีคว�มสนใจ
หรือมีแนวคิดใหม่ๆ ในประเด็นสุขภ�พมิติกว้�ง รวมถ่ง
สนใจเรื�องก�รพัฒน�และขับเคลื�อนโยบ�ยส�ธ�รณะ 
เพื �อสุขภ�พแบบมีส่วนร่วม เป็นกลุ ่มคนที�ต้องก�รมี
ประสบก�รณ์ทำ�ง�นร่วมกับคนหล�ยช่วงวัย และหล�ย 
ภ�คส่วนในสังคม ผ่่�นกระบวนก�รเรียนรู้จ�กก�รปฏิิบัติจริง
  ส�เหตุที�ไม่ได้ใช้คำ�ว่� “คนรุ่นใหม่” เนื�องจ�กหล�ย
เวทีมีถกเถียงกันว่� ใครคือคนรุ่นเก่�และรุ่นใหม่ หรือใน
กรณีที�เป็นผู่้ใหญ่แล้วแต่มีแนวคิดใหม่ๆ ส�ม�รถปรับตัว
ทำ�ง�นร่วมกับคนอ�ยุน้อยกว่�อย่�งเค�รพซ่�งกันและกัน
รวมทั้งมีสิทธิเท่�เทียมกัน ส�ม�รถแลกเปลี�ยนแนวคิด 
และประสบก�รณ์ร่วมกันได้ ก็อ�จหม�ยรวมถ่งคนรุ่นใหม่ 
ได้เช่นกัน
  ในกระบวนก�รสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ ครั้งที� ๑๕ 
และ ๑๖ นี้ เครือข่�ยคนรุ่นต่อไปจะได้เข้�ม�ร่วมพัฒน� 
ข้อเสนอนโยบ�ยส�ธ�รณะ โดยกำ�หนด “ประเด็นปัญห� 
ร่วม” ที�ต้องก�รผ่ลักดันให้เป็นว�ระแห่งช�ติ และสอดคล้อง 
กับ Theme “คว�มเป็นธรรมด้�นสุขภ�พฯ” ซ่�ง สช. จะ
เป็นพี�เลี้ยงในก�รจัดกระบวนก�ร และเชื�อมประส�น
หน่วยง�นที�เกี�ยวข้องกับประเด็นนั้นๆ เข้�ม�ร่วมพัฒน� 
ข้อเสนอนโยบ�ยส�ธ�รณะ จนได้เป็นระเบียบว�ระสมัชช� 
สุขภ�พแห่งช�ติ ที�เกิดข่้นจ�กเครือข่�ยคนรุ่นต่อไป
  ทั้งนี้ จ�กก�รดำ�เนินกิจกรรมที�เริ �มข่้นตั้งแต่เดือน
มิถุน�ยน ๒๕๖๕ เป็นต้นม� กระบวนก�รเวิร์คช็อปครั้ง
ล่�สุดของเครือข่�ยคนรุ่นต่อไป ในวันที� ๗ ส.ค. ๒๕๖๕ 
เรื�องของ “สุุขภาพจิิตในเด็็กและวััยรุุ่�น” หรือ “Mental  
Health” ได้กล�ยเป็นประเด็นปัญห�ร่วมที�ถูกคัดเลือกข้่นม� 
เพื�อที�จะพัฒน�เข้�สู่ระเบียบว�ระสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ
  นั�นก็ เพร�ะกลุ่มคนรุ่ นต่อไปกำ�ลั งมองเห็นว่ � 
บรรย�ก�ศของสภ�พสังคมหรือสภ�พแวดล้อมในปัจจุบัน 
อันเต็มไปด้วยคว�มเครียด ก�รแข่งขัน ก�รทำ�ร้�ยซ่�งกัน 
และกันไม่ว่�จะด้วยท�งก�ยหรือว�จ� ล้วนกำ�ลังบั�นทำ�ล�ย 
สุขภ�พจิตของคน โดยเฉัพ�ะอย่�งยิ�งกับเด็กและเย�วชน  
ที�กำ�ลังถูกสะท้อนผ่่�นตัวเลขของสถ�นก�รณ์โรคซ่มเศร้�

ปัญห�ก�รฆ่�ตัวต�ย ที�ค่อยๆ สูงข่้นในทุกขณะ และ
จำ�เป็นต้องได้รับก�รป้องกันแก้ไขเป็นเรื�องเร่งด่วน
        ด็รุ่.สุัญชุัย สุ้ติพันธิ์วัิหัารุ่ คณะสิ�งแวดล้อมและ 
ทรัพย�กรศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยมหิดล ซ่�งเป็นผู่้นำ�ใน
กระบวนก�รเวิร์คช็อป เล่�ว่� นอกจ�กเรื�องของ Mental 
Health แล้ว ยังมีประเด็นอื�นๆ ที�เครือข่�ยคนรุ่นต่อไป
หยิบยกข่้นม�เป็นเรื�องที�ต้องก�รขับเคลื�อน ไม่ว่�จะเป็น
ปัญห�ของบุหรี�ไฟฟ้� สิทธิด้�นสุขภ�พของนักศ่กษ� สื�อ 
เพื�อก�รเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมสุขภ�พ พ้ืนที�ก�รมีส่วนร่วม 
ของเย�วชน ไปจนถ่งก�รพัฒน�อ�ชีพและร�ยได้ของคน
ทำ�ง�นภ�คประช�สังคมรุ่นใหม่
  “ประเด็นเหล่�น้ีล้วนแล้วแต่มีคว�มน่�สนใจและมี
คว�มสำ�คัญ ซ่�งบ�งเรื�องเครือข่�ยคนรุ่นต่อไปเข�ก็ได้มี
ก�รขับเคลื�อนกันอยู่แล้ว แต่อ�จยังไม่ได้ประส�นคว�ม
ร่วมมือกับกลุ่มองค์กร ภ�คีเครือข่�ยอื�นๆ ฉัะนั้นเร�ก็จะ
สนับสนุน เพิ�มขีดคว�มส�ม�รถ พัฒน�ศักยภ�พเรื�อง
เหล่�นี้ ให้เข�ได้มีประสบก�รณ์และคว�มเป็นมืออ�ชีพ
 เป็นพลังที�จะม�ร่วมในก�รขับเคลื�อนประเทศช�ติและ
สังคมส่วนรวม เดินหน้�ควบคู่กันไปได้ทันทีโดยที�อ�จไม่
ต้องรอเข้�สู่เวทีสมัชช�สุขภ�พฯ” ดร.สัญชัย ให้หลักก�ร 
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ฟัังมุุมุมุอง
ของ 
‘คนรุน่ต่อ่ไป’

  จ�กสน�มก�รเรียน ม�สู่ส่วนร่วมท�งก�รเมือง จ�กเวท ี
นำ�เสนอในห้องสี�เหลี�ยม ม�สู่เวทีเรียกร้องบนท้องถนนปฏิิเสธ 
ไม่ได้ว่�พลังของเย�วชน-คนรุ่นใหม่ หรือ “คนรุ่นต่อไป” ในวันน้ี 
ได้ขย�ยก�รมีส่วนร่วมที�ม�กข่้น และไกลเกินกว่�ที�จะถูกมอง
ว่�เป็นเพียง “Voter” ในก�รเลือกตั้งเท่�นั้น
  ไม่ว่�พื้นที�ก�รมีส่วนร่วมจ�กหน่วยง�น องค์กรต่�งๆหรือ 
ก�รรวมกลุ่มระดมเครือข่�ยของคนวัยเดียวกันเอง ปัจจัยท้ังหมด 
ล้วนส่งเสริมให้พลังของคนกลุ่มนี้ ได้ค่อยๆเบ่งบ�น และก้�ว 
เข้�ม�มีบทบ�ทกับก�รขับเคลื�อนท�งสังคม เรื�องในเชิงนโยบ�ย 
ที�ม�กข่้นไปเป็นลำ�ดับ
  ที�ผ่่�นม� สำ�นักง�นคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ (สช.) 
ก็ได้เป็นอีกหน่�งพ้ืนที�กล�ง ส�นพลังก�รทำ�ง�นร่วมกับเย�วชน- 
กลุ่มคนรุ่นใหม่ม�โดยตลอด เนื�องจ�กหน่�งในภ�รกิจของ สช. 
ก็คือก�รสร้�งโอก�ส เตรียมคว�มพร้อม และส่งมอบภ�รกิจ
ก�รพัฒน�นโยบ�ยส�ธ�รณะให้กับ “คนรุ่นต่อไป”
  แล้ว “คนรุ่นต่อไป” ทั้งที�อยู่ในกลุ่มวัยนักศ่กษ� และกลุ่ม 
คนวัยทำ�ง�นเหล่�น้ี มีคว�มคิดเห็น มีมุมมองต่อก�รขับเคลื�อน 
ประเด็นส�ธ�รณะต่�งๆ อย่�งไร ลองม�ฟังเสียงจ�กตัวแทน 
บ�งส่วนของพวกเข�เหล่�น้ีไปพร้อมกัน

ความคิดเห็นของ
ทุกคนนั�นมีความหมาย
ไม่ว่าจะเป็็นด้านดีเพ่�อ
ผ่ลักดัน หร่อการติ้
เพ่�อก่อ เด็กและเยาวชน
ก็เช่นกัน ความคิดเห็น
ของพวกเขาก็มีความ
สำาคัญที�เราทุกคน
ไม่ควรมองข้าม 
ย่ิ่�งเขามีุแนวความุค่ด
ทีี่�แต่กต่่าง ย่ิ่�งเป็นส่ิ่�ง
ทีี่�ดีทีี่�เราควรเอามุาค่ด
ให้้เห็้นอีกมุุมุห้น่�ง 
การเปิ็ดโอกาสให้ทุกคน
ได้มีส่วนร่วม ไม่ว่าวิธี
ไหนสามารถัสร้าง
การเป็ลี�ยนแป็ลง
ได้ทั�งสิ�น

ศุุภ่ิสิ่รา โฆษ่ิต่บวรชััยิ่ (เอ่น) / 21
สม�คมนิสิตนักศ่กษ�แพทย์น�น�ช�ติ
แห่งประเทศไทย (IFMSA-Thailand)

ป็ระเด็นสุขภาพที�ให้ความสำาคัญ: 
สุุขภาพจิิต (Mental Health)
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เด็ก เยาวชน 
คนรุ่นต่้อไป็สามารถั
เข้ามามีส่วนร่วมหร่อ
มีบทบาทในการทำางาน
ผ่่านการเปิ็ดรับความคิด
เห็นของหน่วยงานต่้างๆ
อย่างทั�วถึัง เพ่�อกระตุ้้น
การรับร้่ในวงกว้าง
ว่าเขาสิ่ามุารถ
นำาความุค่ดเห็้นใน
ประเด็นนั�นๆ มุา
แลกเปลี�ยิ่นได้โดยิ่ต่รง
กับห้น่วยิ่งานทีี่�เกี�ยิ่วข้อง
เพราะสิ�งสำาคัญในการ
ขับเคล่�อนป็ระเด็นใดๆ
ก็ต้าม ก็ค่อ
ความร่วมม่อจากทุก
ภาคส่วน ทั�งคน
ที�เกี�ยวข้องทางต้รง
และทางอ้อม

เยาวชนสามารถัมีส่วนร่วม
ได้จากการขับเคล่�อนผ่่าน
ภาคีเคร่อข่ายของต้นเอง
อาจจะเริ�มจากนิสิต้
นักศึึกษา หร่อเยาวชนทั�วไป็ 
นำาความร้่ของต้นเอง
ไป็เผ่ยแพร่ต่้อสถัาบันหร่อ
ชุมชนบ้านเกิดของต้นเอง
รวมถึังสามารถัออกมา
แสดงความคิดเห็นกับ
ป็ระเด็นต่้างๆ ที�เกิดขึ�นกับ
สังคมป็ระเทศึของต้นเองได้ 
โดยิ่ไมุ่ถูกมุองว่าเป็น
เพียิ่งเยิ่าวชัน ห้รือเป็น
เพียิ่ง “เด็ก” ทีี่�ยัิ่งอ่อน
ประสิ่บการณ์์

จ่ิรัฎฐา ว่ลัยิ่ (เบญ) / 27
Youth In Charge

‘Next 
Generation’ 
Voices
ฟัังมุมมองของ 
‘คนรุ่นต่้อไป็’

มุุกอรบุษิย์ิ่ ห้วานคำา (มุุก) / 19
สม�พันธ์นิสิตนักศ่กษ�ส�ธ�รณสุข
ศ�สตร์และวิทย�ศ�สตร์สุขภ�พแห่ง
ประเทศไทย (สนสท.)
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ป็ระเด็นสุขภาพที�ให้ความสำาคัญ: 
สุุขภาพจิิต (Mental Health) ป็ระเด็นสุขภาพที�ให้ความสำาคัญ: โรคซึึมเศร้า
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ธนทัี่ต่ ท่ี่ศุาภิาคย์ิ่ (การ์ฟิัวล์) / 23
สม�พันธ์นิสิตนักศ่กษ�ส�ธ�รณสุขศ�สตร์และ
วิทย�ศ�สตร์สุขภ�พแห่งประเทศไทย (สนสท.)

ธเนศุ ศุ่ร่นุมุาศุ (เอต้่า) / 29
สม�คมคนรุ่นใหม่กับนวัตกรรมท�งสังคม (SYSI)

เอกดนัยิ่ สิ่มุานุหั้ต่ถ์ (แที่น) / 21
สม�คมนิสิตนักศ่กษ�แพทย์น�น�ช�ติแห่งประเทศไทย (IFMSA-Thailand)

การมีส่วนร่วมกระบวนการทาง
การเม่อง รวมถึังการขับเคล่�อน
นโยบายสาธารณะในกลุ่มเด็กและ
เยาวชน หร่อคนรุ่นใหม่ สิ่ามุารถ
ที่ำาได้โดยิ่ผ่่านระบบการศุ่กษิา เปิ็ด
โอกาสให้เด็กในช่วงป็ระถัม ไป็จนถึัง
อุดมศึึกษาหร่ออ่�นๆ สามารถัถัก
ป็ระเด็นปั็ญหาต่้างๆ ผ่่านการเรียนใน
รายวิชาสังคมศึึกษาหน้าที�พลเม่อง
หร่อวิชาเสรีที�เปิ็ดให้กลุ่มนี�ได้แสดง
ความคิดเห็น เพราะเขามักจะสะท้อน
ปั็ญหาเหล่านี�ได้อย่างสร้างสรรค์ 
และต้รงไป็ต้รงมา

ปั็จจัยที�จะทำาให้นโยบายที�เกิดจาก
เสียงเด็ก เยาวชน และเคร่อข่าย
Next Generation สำาเร็จ ค่อ
การที�ผ้่่ใหญ่รับฟัังเสียงและเช่�อมั�น
ในศัึกยภาพของคนรุ่นนี�จริงๆ 
มุองว่าเราคือปัจิจุิบันของประเที่ศุ
ไมุ่ใช่ัอนาคต่ของประเที่ศุ หนุนเสริม
แทนการชี�นำา (Ecosystem, not Ego 
system) ป็ฏิิบัติ้ต่้อเราอย่างเท่าเทียม 
(Same Level) เหม่อนที�สหภาพยุโรป็
ทำาสำาเร็จไป็ในบางป็ระเทศึแล้ว

การเข้าร่วมองค์กรเยาวชน
ที�รวมพลังกันเพ่�อผ่ลักดัน 
รวมเสียงเล็กๆ มาขยาย
ให้ใหญ่ยิ�งขึ�น ก็เป็็นทางหนึ�ง
ในอีกหลายพันทางที�สามารถั
สร้างการเป็ลี�ยนแป็ลงได้ 
อีกอย่างการที�ทุกคนแค่เข้าถ่ง
ข้อมูุลทีี่�ถูกต้่องในที่างการเมืุอง
ก็นับว่าเป็นส่ิ่วนช่ัวยิ่ในการ
เปลี�ยิ่นแปลงได้แล้ว เพราะ
ทุกคนจะมีความร้่ ต่้�นตั้ว 
   และท้ายที�สุดก็จะขวนขวาย
    รวมพลังกัน 
    เพ่�อเป็ลี�ยนแป็ลงทางสังคม
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ป็ระเด็นสุขภาพที�ให้ความสำาคัญ: 
สุุขภาพจิิตในกลุุ่�ม
เพศทางเลืุ่อก (LGBTQIA+)

ป็ระเด็นสุขภาพที�ให้ความสำาคัญ: 
สุุขภาพจิิต (Mental Health)

ป็ระเด็นสุขภาพที�ให้ความสำาคัญ: 
สุุขภาพจิิต (Mental Health)
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ศุุภ่ิสิ่รา พรมุพ่ลา (มุาวาร่) / 20
สม�คมนิสิตนักศ่กษ�แพทย์น�น�ช�ติ
แห่งประเทศไทย (IFMSA-Thailand)

ทัี่กษ่ิณ์ บำารุงไที่ยิ่ (ต้่นกล้า) / 30
เครือข่�ยสร้�งเสริมสุขภ�พเย�วชน (ขสย.)

วร่นที่ร์กุญช์ั เขียิ่วพันธ์ (อ้น) / 21
องค์ก�รนักศ่กษ�มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

เด็ก เยิ่าวชัน และคนทุี่กรุ่นนั�น 
ควรจิะได้เป็นส่ิ่วนห้น่�งในการ
กระบวนการที่างการเมืุอง
เพื�อขับเคลื�อนนโยิ่บายิ่สิ่าธารณ์ะ 
เพราะคนแต่้ละรุ่น แต่้ละช่วงวัย 
ก็จะมีสังคมแวดล้อม และ 
Perspective ต่้อสิ�งต่้างๆ ในสังคม
ต่้างกันไป็ การที�เราให้โอกาส
คนทุกรุ่นในการขับเคล่�อนนโยบาย 
ก็จะทำาให้เราได้รับมุมมองปั็ญหา
และการแก้ไขที�แต้กต่้างกันได้ 
เพ่�อให้ได้สังคมไทยได้เป็็นสังคม
ที�ดีขึ�นสำาหรับทุกคน

การเป็นกระจิกสิ่ะท้ี่อน คือ 
ห้น่�งในว่ธีการมีุส่ิ่วนร่วมุง่ายิ่ๆ 
ของเด็ก เยิ่าวชัน ห้รือ
คนรุ่นต่่อไป เพราะในเม่�อเรา
ไม่ได้เป็็นผ้่่มีอำานาจโดยต้รง 
แต่้เราก็สามารถัเป็็นกระจก
ทำาหน้าที�สะท้อนการทำางาน
หร่อสิ�งที�ควรทำาให้กับผ้่่มีอำานาจ
โดยต้รงเหล่านั�นได้ ซึึ่�งใน
ยุคปั็จจุบัน ไม่ว่าคุณจะอย่่ที�ไหน
คุณก็สามารถัเป็็นกระจก
สะท้อนได้ ไม่เช่�อลองยกม่อถ่ัอ
ของคุณขึ�นมาด่สิ

เด็ก เยาวชน คนรุ่นใหม่ สามารถัมีส่วนร่วมแสดงจุดย่นทางการเม่อง
ได้ ทั�งการเข้าส่่ระบบกลไกรัฐสภา การทำาแคมเป็ญออนไลน์ หร่อ
การสร้างแนวร่วมในการเรียกร้องความต้้องการต่้อรัฐได้โดยต้รง
(New Social Movement) ซึึ่�งการเปิ็ดพ่�นที�ให้ได้แสดงความคิดเห็น
ยังเป็็นสิ�งที�สำาคัญ และต้้องการความร่วมม่อจากผ้่่ใหญ่ที�ต้้อง
เปิ็ดโอกาสให้เกิดขึ�นจริง โดยิ่ไมุ่ได้จิำากัดความุเพียิ่งพื�นทีี่�ที่างกายิ่ภิาพ
เท่ี่านั�น แต่่ยัิ่งห้มุายิ่รวมุถ่งพื�นทีี่�แห่้งความุค่ดด้วยิ่

quote
NEXT
GEN-

ERA-
TION

ป็ระเด็นสุขภาพที�ให้ความสำาคัญ: สุุขภาพจิิต (Mental Health)

ป็ระเด็นสุขภาพที�ให้ความสำาคัญ: 
ความไม�เท�าเทียมในระบบสุาธารณสุุข

ป็ระเด็นสุขภาพที�ให้ความสำาคัญ: 
สุุขภาพจิิต (Mental Health)
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อับดุลปาต่ะ ยูิ่โซะ (ปาต๊่ะ) / 31
สม�คมเย�วชนพัฒน�บ้�นเกิด (PPS) 3 จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้

“เด็กและเยาวชน” ค่อทุกเร่�อง
และทุกส่วนของสังคม และวันนี�
หากสังคมนิยามเขาเหล่านั�นว่าค่อ
“คนรุ่นต่้อไป็” การแก้ปั็ญหาหร่อ
พัฒนาสังคมที�ดีและต้รงเป้็ามาก
ที�สุด ก็ค่อการเปิ็ดพ่�นที�แห่ง
โอกาสในทุกมิติ้ ให้เขามีสิทธิ
มีเสียงในการกำาหนดความเป็็นไป็
ของสังคมในอนาคต้ เพราะ
“ถ้าคนรุ่นต่่อไป คืออนาคต่” 
กลไกต่่างๆ ของสัิ่งคมุก็ต้่องเปิด
พื�นทีี่�ให้้อนาคต่เห้ล่านั�น ได้มีส่วน
ร่วมในการขีดเขียนอนาคต้
ของตั้วเองให้มากที�สุดด้วย

บุญส่ิ่ที่ธ่� งามุว่โรจิน์เจิร่ญ (ฉ่ิก) / 22
สม�คมนิสิตนักศ่กษ�แพทย์น�น�ช�ติ
แห่งประเทศไทย (IFMSA-Thailand)

จากการทำางาน
ในองค์กรเยาวชน 
ทำาให้ร้่สึกว่ายังมี
เยาวชนบางส่วน
ที�ความคิดเห็น
ของพวกเขา
ไม่ได้รับการมองเห็น
และไม่ได้ถ่ักผ่ลักดัน
ให้เกิดจริงในสังคม ส่ิ่�งทีี่�รัฐ
และองค์กรเยิ่าวชันทีี่�มีุส่ิ่ที่ธ่
มีุเสีิ่ยิ่งสิ่ามุารถผ่ลักดัน
ในส่ิ่วนนี�ได้คือการสิ่ร้าง 
tract ที�ทำาให้เยาวชน
เหล่านี�สามารถัมีส่วนร่วม
ในกระบวนการทางการเม่อง
ผ่ลักดันให้ความคิดเห็นของ
เยาวชนได้รับการยอมรับ
จากหน่วยงาน
ที�มีส่วนเกี�ยวข้อง 

ป็ระเด็นสุขภาพ
ที�ให้ความสำาคัญ: 
การสุร้างสุภาวะแวดลุ้่อม
ที�ดีให้้เด็กแลุ่ะเยาวชน

ป็ระเด็นสุขภาพที�ให้ความสำาคัญ: 
ระบบรองรับสัุงคมสูุงวัย

ปั็จจุบันมีเวทีที�เปิ็ดกว้างให้เด็ก 
เยาวชน คนรุ่นใหม่สามารถั
ส่งเสียงเพ่�อขับเคล่�อนนโยบาย
และการเป็ลี�ยนแป็ลงทางสังคม
ได้ในหลายช่องทาง ทั�งในร่ป็แบบ
ของการใช้ส่�อออนไลน์ 
การรวมกลุ่มต่้างๆ โดยมีกลไก
ที�พร้อมเปิ็ดรับฟัังเสียงของทุกคน
อย่างเปิ็ดกว้าง ทั�งในร่ป็แบบ
ของสมัชชาสุขภาพที� สช. ทำา 
หร่อกลไกอ่�นๆ ที�ภาครัฐ ภาค
ป็ระชาสังคม และภาคส่วนอ่�นๆ 
ซึึ่�งในปัจิจุิบันต่่างให้้ความุสิ่ำาคัญ
กับความุค่ดเห็้นคนรุ่นต่่อไป
มุากข่�น 

ณ์ภัิที่ร พุ่มุศุ่ร่ (มุ่กกี�) / 27
The Young Vision

ป็ระเด็นสุขภาพ
ที�ให้ความสำาคัญ: 
ความรอบรู้
ด้านสุุขภาพ 
(Health Literacy)
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  เรื�องระบบบำ�น�ญไม่ใช่ เพียงระบบบำ�น�ญของ 
ข้�ร�ชก�รเท่�น้ัน แต่ยังรวมไปถ่งบำ�น�ญของผู้่ใช้แรงง�น 
บำ�น�ญของแรงง�นนอกระบบ คำ�ถ�มคือประเทศไทยจะ 
เป็นสังคมสวัสดิก�รได้หรือไหม โดยเฉัพ�ะเมื�อประเทศเร� 
กำ�ลังจะเข้�สู่สังคมสูงวัย จะทำ�อย่�งไรให้เกิดคว�มสมดุล 
และไม่เป็นภ�ระกับระบบสุขภ�พม�กม�ยนัก
  “แม้เร�มี ๓ ประเด็น แต่เร�ก็ยังเปิดรับประเด็นใหม่ๆ
อยู่ เช่น มีข้อเสนอเรื�องท่องเที�ยวชุมชน เพื�อจะเป็นส่วน 
สำ�คัญในก�รพลิกฟ้�นเศรษฐกิจของประเทศ อ�จเป็น 
ประเด็นใหม่ ประเด็นเหล่�นี้ก็จะเข้�สู่ก�รพิจ�รณ�เป็น 
ระเบียบว�ระที�จะเข้�สู่ง�นสมัชช�สุขภ�พฯ เดือนธันว�คม 
ได้หรือไม่ ต้องดูอีกที” น�ยช�ญเช�วน์ ระบุ
  สำ�หรับง�นสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ ครั้งที� ๑๕-๑๖ ซ่�ง
จะจัดในช่วงปล�ยปีนี้ และปี ๒๕๖๕ อยู่ภ�ยใต้ประเด็น 
หลัก (ธีม) คีวัามิเป็นธิรุ่รุ่มิด็้านสุุขภาพ โอกาสุและ
คีวัามิหัวัังอนาคีตปรุ่ะเที่ศไที่ย
    นพ.ปรุ่ะธ่ิป ธินกิจิเจิริุ่ญ เลข�ธิก�รคณะกรรมก�ร 
สุขภ�พแห่งช�ติ อธิบ�ยว่� เนื้อห�ของธีมก�รจัดสมัชช�
สุภ�พฯ คือก�รมุ่งไปสู่ก�รสร้�งคว�มเป็นธรรม และใช้
เรื�องสุขภ�พเป็นโอก�สในก�รพลิกฟ้�นประเทศไทย เพื�อ
สร้�งคว�มเท่�เทียม
  ม�กไปกว่�น้ัน ง�นสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ คร้ังที� ๑๕-๑๖ 
จะเน้นเรื�องของกระบวนก�รก�รมีส่วนร่วมอย่�งต่อเนื�อง 
ไม่ได้มีเฉัพ�ะวันง�นสมัชช�สุขภ�พฯ แต่มีก�รดำ�เนินก�ร 
อย่�งต่อเนื�อง และด่งเอ�หน่วยง�นร�ชก�ร เข้�ม�มีส่วน 
ร่วมม�กข้่น และให้คว�มสำ�คัญม�กๆ กับคนรุ่นใหม่ หรือ 
คนที�เป็นอน�คตของประเทศ ให้เข้�ม�มีส่วนในก�รพัฒน� 
นโยบ�ยหรือขับเคลื�อนเรื�องในอน�คตของตัวเอง 

เ กั า ะ ติิ ด  คุ ส ช .

เกัาะติิดสมััชชาสุขภาพฯ ครั้ั�งที่่� ๑๕-๑๖
กัับ ‘๓ วารั้ะสุขภาพสำาคัญ’
โอกัาสัพิลิกัฟื้้�นปรื่ะเที่ศไที่ย

  ก�รประชุมคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ (คสช.) 
เมื�อวันที� ๑๑ ก.ค. ๒๕๖๕ ซ่�งมี ด็รุ่.สุาธิิต ปิตุเตชุะ
รมช.ส�ธ�รณสุข (สธ.) ในฐ�นะรองประธ�น คสช. เป็น 
ประธ�น ได้รับทร�บคว�มคืบหน้�ก�รจัดง�นสมัชช�
สุขภ�พแห่งช�ติ ครั้งที� ๑๕ ประจำ�ปี ๒๕๖๕ 
  คว�มคืบหน้�ดังกล่�ว เป็นไปต�มที� นายชุาญเชุาวัน์ 
ไชุยานุกิจิ ประธ�นคณะกรรมก�รจัดสมัชช�สุขภ�พแห่ง
ช�ติ (คจ.สช.) ครั้งที� ๑๕-๑๖ ได้ร�ยง�น ซ่�งขณะนี้มีก�ร
กำ�หนดประเด็นได้แล้ว ๓ ประเด็น
  ประกอบด้วย ๑. การุ่ขับเคีลื�อนแพลตฟอร์ุ่มิเชืุ�อมิโยง 
และบ้รุ่ณาการุ่ข้อมิ้ลสุถัิติการุ่ออกกำาลังกาย และการุ่
เล�นก่ฬาของปรุ่ะชุาชุน
  ก�รรวบรวมข้อมูลก�รออกกำ�ลังก�ยของคนในประเทศ 
เพื �อจัดทำ�ม�เป็น Big Data ใหญ่ระดับประเทศนั้น
นอกจ�กจะทำ�ให้รู้ว่�พฤติกรรมก�รออกกำ�ลังก�ยของ
ประช�ชนเป็นอย่�งไรแล้ว ยังอ�จจะนำ�เอ�ไปพัฒน�
ต่อยอดเป็นก�รพัฒน�เศรษฐกิจของประเทศได้ และที�
สำ�คัญประช�ชนเศรษฐกิจฐ�นร�กต้องได้รับก�รพัฒน�
ด้วย
      ๒. การุ่ขจิัด็คีวัามิยากจินตามิโมิเด็ล BCG การุ่ยก
รุ่ะด็ับเศรุ่ษฐกิจิคีรุ่ัวัเรุ่ือน
  ก�รแก้ไขปัญห�คว�มย�กจน ภ�ยใต้แนวคิดโมเดล
เศรษฐกิจใหม่ที�เร�เรียกว่� BCG คือเศรษฐกิจหมุนเวียน
เศรษฐกิจชีวภ�พ และเศรษฐกิจสีเขียว ซ่�งก็ต้องม�ดูกัน
ว่�จะส�ม�ถทำ�ง�นแก้จนแบบที�เรียกว่� “มุ่งเป้�ไปสู่ใน
ระดับครัวเรือน” ได้ม�กแค่ไหน แล้วประช�ชนจะเข้�ไปมี
ส่วนร่วมในก�รทำ�ให้นโยบ�ยนี้ประสบคว�มสำ�เร็จ แล้ว
มีคว�มเป็นจริงได้อย่�งไร
      ๓. หัลักปรุ่ะกันรุ่ายได้็พื�นฐานถ้ัวันหัน้า หัรืุ่อบำานาญ 
ถั้วันหัน้า

25
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เรุ่ื�อง พฤกษ� สินลือน�ม, กรฤทธิ ชุมนูรักษ์เ ร่ื่� อ ง เ ล่ า จ า กั พ้ื้� น ท่ี่�

พลิิกวิกฤติิ ฝ่่าพลิวัติรั้การั้พัฒนา 
ส่�ภาคใติ้ดิินแดินแห่�งความัสุข

  ท่�มกล�งกระแสเชื้อไวรัสโควิด – 19 กล�ยพันธุ์เป็น
ส�ยพันธุ์ย่อยโอมิครอน BA.4/ BA.5 จะยังคงรุนแรง แต่
ก�รดำ�รงชีวิตของผู่้คนก็ยังคงต้องดำ�เนินต่อไป กว่�สองปีที�
พี�น้องภ�คีเครือข่�ยภ�คใต้ได้กลับม�รวมตัวกันอีกครั้งใน
ก�รประชุม “เสุรุ่ิมิงาน สุานใจิ เคีรุ่ือข�ายสุมิัชุชุาสุุขภาพ
รุ่ะด็ับภาคี (ภาคีใต้)” เมื�อวันที� ๒๘-๓๐ มิถุน�ยน ๒๕๖๕ 
ณ อำ�เภอห�ดใหญ่ จังหวัดสงขล� มีผู่้เข้�ร่วมกว่� ๗๐ ท่�น 
  ประกอบด้วยทีมภ�คใต้ สำ�นักขับเคลื �อนนโยบ�ย
ส�ธ�รณะระดับพื้นที� ผู่้แทนสมัชช�สุขภ�พจังหวัดทั้ง ๑๔ 
จังหวัด และภ�คีเครือข่�ยอื�นๆ ในพื้นที�เข้�ร่วม ได้แก่
สถ�บันพัฒน�องค์กรชุมชน (ภ�คใต้), มูลนิธิชุมชนไท, 
สม�คมประช�สังคมชุมพร, เครือข่�ยปกป้องดิน นำ้� ป่�
นครศรีฯ-พัทลุง, มูลนิธิภ�คใต้สีเขียว, ประธ�น กขป. เขต 
๑๑ และ เขต ๑๒
  ในง�นมีก�รเสวน� “พลิกวัิกฤติ ฝ่่าพลวััตรุ่การุ่พัฒนา 
สุ้�ภาคีใต้ดิ็นแด็นแหั�งคีวัามิสุุข: ภายใต้สุถัานการุ่ณ์จุิด็แข็ง 
โอกาสุ คีวัามิที่้าที่าย และภัยคีุกคีามิพื�นที่่�” ผู่้เข้�ร่วม
เสวน� ได้แก่ นพ.สุุภัที่รุ่ ฮาสุุวัรุ่รุ่ณกิจิ ประธ�นมูลนิธิภ�ค
ใต้สีเขียว นายธินภณ เมิืองเฉัลิมิ สถ�บันพัฒน�องค์กร 
ชุมชน (ภ�คใต้) นายไมิตรุ่่ จิงไกรุ่จิักรุ่์ ผู่้จัดก�รมูลนิธิ 
ชุมชนไท นายที่ว่ัวััตรุ่ เคีรืุ่อสุาย น�ยกสม�คมประช�สังคม 
ชุมพร แพที่ย์หัญิงอุทีุ่มิพรุ่ กำาภ้ ณ อยุธิยา ประธ�น กขป. 
เขต ๑๑ นายแพที่ย์สุุวััฒน์ วัิรุ่ิยพงษ์สุุกิจิ ประธ�น กขป. 
เขต ๑๒ และ นายจิารุ่ึก ไชุยรุ่ักษ์ ผู่้อำ�นวยก�รสำ�นักขับ
เคลื�อนนโยบ�ยส�ธ�รณะระดับพื้นที� สำ�นักง�นคณะ
กรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ (สช.)

  วงเสวน�เห็นพ้องต้องกันว่�แม้จะต้องเผ่ชิญวิกฤติ
ปัญห�ภัยคุกค�มต่�งๆ ม�กม�ย แต่ก�รจะก้�วไปสู่ภ�พฝััน 
ภ�คใต้ดินแดนแห่งคว�มสุขน้ันไม่ย�กเกินคว�มส�ม�รถ
ทั้งน้ีก�รดำ�เนินก�รต้องสร้�งนโยบ�ยส�ธ�รณะที�มีก�ร 
ขับเคลื�อนอย่�งจริงจัง ม�กกว่�ก�รจัดทำ�ข้อเสนอเชิงนโยบ�ย 
ทั้งในระดับตำ�บล จังหวัด ภูมิภ�ค และระดับช�ติ โดยใน
ระดับภูมิภ�ค ภ�คใต้ ใน ๗ ประเด็นสำ�คัญ ดังนี้
 ปรุ่ะเด็็นที่่� ๑ คว�มมั�นคงท�งทรัพย�กรธรรมช�ติและ
สิ�งแวดล้อม
 ปรุ่ะเด็็นที่่� ๒ คว�มมั�นคงท�งเศรษฐกิจและก�รพัฒน�
ที�ยั�งยืน
 ปรุ่ะเด็็นท่ี่� ๓ คว�มมั�นคงท�งท�งอ�ห�รและพันธุกรรมพืช
ปรุ่ะเด็็นที่่� ๔ คว�มมั�นคงท�งสังคมและคุณภ�พชีวิต
ปรุ่ะเด็็นที่่� ๕ คว�มมั�นคงท�งสุขภ�พ
ปรุ่ะเด็็นที่่� ๖ คว�มมั�นคงในมนุษย์
ปรุ่ะเด็็นที่่� ๗ คว�มมั�นคงท�งก�รศ่กษ�/เทคโนโลยีและ
ก�รสื�อส�ร
  สิ�งที�ต้องดำ�เนินก�รรองรับคือ “การุ่สุรุ้่างพื�นท่ี่�กลาง” เพื�อ 
ให้เป็นพื้นที�ที� หน่วยง�นองค์กรต่�งๆ รวมทั้งภ�คประช�ชน
ได้ม�ร่วมถักทอ และกำ�หนดภ�พฝััน อีกทั้งต้องมีก�รแชร์
ทรัพย�กรร่วมกัน และก�รจัดทำ�แผ่นที�ท�งเดิน นำ�ไปสู่  
“ก�รพัฒน�ภ�คใต้แห่งคว�มสุข”
  ในพ้ืนที�ภ�คใต้ พี�น้องภ�คีเครือข่�ยสมัชช�สุขภ�พจังหวัด 
และกลไกเขตสุขภ�พเพื�อประช�ชน เขตพื้นที� ๑๑ และเขต
พ้ืนที� ๑๒ ได้ร่วมจับมือเดินหน้�สร้�ง “ภ�คใต้แห่งคว�มสุข” 
โดยก�รขับเคลื�อนประเด็นนโยบ�ยส�ธ�รณะที�สำ�คัญ ๒๘ 

ประเด็น ซ่�งสอดคล้อง และร่วมผ่ลักดัน เป็นว�ระระดับภ�ค
“ง�นสร้�งสุขภ�คใต้” ใน ๔ ประเด็นยุทธศ�สตร์ ได้แก ่ (๑) 
คีวัามิมิั�นคีงที่างสุุขภาพ (๒) คีวัามิมิั�นคีงที่างอาหัารุ่ (๓) 
คีวัามิมัิ�นคีงที่างมินุษย์ และ (๔) คีวัามิมัิ�นคีงที่างที่รัุ่พยากรุ่ 
ธิรุ่รุ่มิชุาติและสุิ�งแวัด็ล้อมิ
  โดยภ�คีเครือข่�ยได้นำ�เครื�องมือต�ม พ.ร.บ. สุขภ�พ
แห่งช�ติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ไปเชื�อมร้อยก�รทำ�ง�นในพื้นที�ซ่�ง

ส�ม�รถเชื�อมประส�นตั้งแต่ระดับตำ�บล ระดับจังหวัดโดย
ใช้ ธรรมนูญสุขภ�พในก�รขับเคลื�อนในพื้นที�ร่วมกับกลไก
สมัชช�สุขภ�พจังหวัด และระดับเขตมีกลไก กขป.
  ร่วมเป็นกำ�ลังใจให้พี�น้องภ�คีเครือข่�ยภ�คใต้เดินท�ง
ไปสู่ “ภาคีใต้ด็ินแด็นแหั�งคีวัามิสุุข” ด้วยนะคะ 

“หััวใจของนโยบายสาธารณะคืือลงมืือทำำา การเคืลื�อนนโยบาย
ใหั้สำาเร็จ เคืล็ดลับสำาคืัญคืือ หัน้าต่่างแหั่งโอกาสเปิิด windows 
of opportunity หัน้าต่่างทำางการเมืือง หัน้าต่่างทำางนโยบาย
เปิิด ถ้้าหัน้าต่่างมืันแง้มื เราก็ต่้องใช้้พลังของเราทำ่�มื่ไปิง้างใหั้
หัน้าต่่างเปิิดกว้างใหั้หัลักคืิดหัรือนโยบายของเราเข้าได้ ... 
เราต่้องกะจังหัวะใหั้ด่ๆ พอมื่จังหัวะก็ช้่วยกัน
ง้างหัน้าต่่างใหั้มืันเปิิด แล้วก็ดันข้อเสนอ
ของเราเข้าไปิใหั้ได้แล้วคืวามืสำาเร็จมืันจะเกิด”

นพ.สุุภัที่รุ่ ฮาสุุวัรุ่รุ่ณกิจิ 
ผู่้อำ�นวยก�รโรงพย�บ�ลจะนะ,
ประธ�นชมรมแพทย์ชนบท
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ยิ่ิ�งเรั้ียิ่นส่ง เรั้ียิ่นฟรั้ี 
เศรั้ษฐกิจยิ่ิ�งดิ่ 
  โจิ ไบเด็น ประธ�น�ธิบดีของสหรัฐอเมริก� ประก�ศ
นโยบ�ยเรียนฟรีระดับวิทย�ลัย (Free Community Colleges) 
ที�สนับสนุนประช�ชนให้เข้�ถ่งก�รศ่กษ�ระดับวิทย�ลัย 
ทั�วประเทศ เพื�อเพิ�มขีดคว�มส�ม�รถและกำ�ลังแข่งขันใน
ตล�ดแรงง�น ให้พวกเข�ส�ม�รถสร้�งร�ยได้ม�กข่้นและ 
ยกระดับฐ�นของตนเองได้ อันจะเป็นก�รลดคว�มเหลื�อมลำ�้ 
และสร้�งเศรษฐกิจที�เติบโตในอน�คต แม้ภ�ยหลังนโยบ�ยน้ี 
จะถูกปัดตกไปแต่ก็มีกว่� ๒๐ มลรัฐทั�วประเทศที�สนับสนุน
ให้ทุนนักศ่กษ�เรียนฟรีระดับวิทย�ลัยแล้ว ๓

  ในขณะที�ฟ�กฝัั�งท�งยุโรปอย่�งฟินแลนด์ก็ลงทุนพัฒน� 
ทรัพย�กรมนุษย์เป็นอย่�งม�ก เห็นได้จ�กก�รก�รมีนโยบ�ย 
เรียนฟรี อ�ห�รกล�งวันฟรีและมีคุณภ�พ พ่อแม่ล�คลอด 
ได้น�นเพื�อให้มีเวล�กับลูกม�กข้่น และมีบริก�รรับเล้ียงเด็ก 
เล็กในร�ค�ที�รัฐบ�ลอุดหนุนหรือฟรี ครูผู้่สอนได้รับก�รอบรม 
แนวคิดก�รสร้�งก�รศ่กษ�ให้เป็นเครื�องมือที�ลดคว�ม 
เหลื�อมลำ�้ในสังคม จนได้รับก�รจัดอันดับให้มีระบบก�รศ่กษ� 
ที�ดีเป็นอันดับต้นๆ ของโลก ๔

  ในขณะที�ประเทศไทยเองก็มีคว�มพย�ย�มอย่�งม�กที�
จะให้เด็กทุกคนได้เรียนไม่ว่�จะเป็นนโยบ�ยเรียนฟรี ๑๕ ปี
ของกระทรวงก�รศ่กษ�ธิก�ร และก�รที�น�ยกฯ ตั้งเป้�ให้
เด็กหลุดจ�กระบบก�รศ่กษ�เป็น ๐ และเกิดแนวท�งแก้ไข
ปัญห�นี้บนคว�มร่วมมือของ ๓ กระทรวง ๑๑ องค์กรทั�ว
ประเทศ ๕

สรั้้างห่ลิักปรั้ะกัน
ที่างการั้ศึกษาแลิะอาช่พ 
  แม้ว่�ประเด็นดังกล่�วข้�งต้นจะมีหล�ยหน่วยง�นดำ�เนิน
ก�รอยู่แล้ว แต่อ�จจะยังข�ดนโยบ�ยที�ชัดเจน หรือไม่
เหม�ะสม ร�ยง�นก�รพัฒน�ที�ยั�งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 
๒๕๖๕ ที�เผ่ยแพร่ครั้งแรกในก�รประชุมแลกเปลี�ยนเรียนรู ้
ระหว่�งภ�คส่วนเพื�อก�รพัฒน�ที�ยั�งยืนของประเทศไทย
(Thailand Sustainable Development Forum ๒๐๒๒) 
เมื�อปล�ยเดือนกรกฎ�คม พ.ศ. ๒๕๖๕ จ่งมีข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบ�ยสำ�คัญ ๓ ประก�รเพื�อสร้�งหลักประกันท�งก�ร
ศ่กษ�และอ�ชีพคือ
๑.  ให้คว�มสำ�คัญกับก�รสร้�งคว�มคุ้มครองท�งสังคมกับ

เด็กที�ม�จ�กครอบครัวที�ย�กจน เด็กพิก�ร รวมเด็กกลุ่ม
เปร�ะบ�งอื�นๆ
๒.  เน้นก�รทำ�ง�นในระดับชุมชน ท้องถิ�น ในก�รสร้�งคว�ม 
เข้�ใจเรื�องก�รพัฒน�ที�ยั�งยืน ลดคว�มเหลื�อมลำ้�ท�งก�ร
ศ่กษ�และสุข�ภ�วะ แก้ไขปัญห�คว�มย�กจน สนับสนุน
เชิงโครงสร้�ง บุคล�กร และงบประม�ณ
๓.  สร้�งสังคมที�มีก�รนำ�ข้อมูลม�ใช้ประโยชน์ เพื�อนำ�ไป 
สู่ ก�รจัดสวัสดิก�รและคว�มคุ้มครองท�งสังคมให้ 
เหม�ะสม 

  เด็ก หรือ เย�วชน คือทรัพย์สินลำ้�ค่�ของโลกที�จะทำ�ให้
สังคมดี เป็นกำ�ลังสำ�คัญที�จะขับเคลื�อนนโยบ�ยที�ดีที�เหม�ะ 
กับพวกเข� น่�สนใจว่�ทุกวันนี้โลกเร�ลงทุนสร้�งพวกเข� 
อย่�งไร โดยเฉัพ�ะก�รลงทุนด้�นก�รศ่กษ�ที�อ�จเรียกได้ว่� 
เสี�ยงตำ��แต่ผ่ลตอบแทนสูงและยั�งยืน เพร�ะมันจะงอกเงย
เป็นทุนมนุษย์เพื�อไปขับเคลื�อนประเทศต่อไป 
  แล้วเด็กไทยตอนน้ีพวกเข�เป็นอย่�งไร ประเทศสร้�งเข� 
อย่�งไร !!?

Covid-19 ที่ำาให่้เดิ็กไมั�ไดิ้เรั้ียิ่น
มัากข้�น อาจส�งติ�อความัจน
ข้ามัรัุ้�นมัากข้�น
  ในปีก�รศ่กษ� ๑/๒๕๖๔ พบว่�มีเด็กนักเรียนที�ม�จ�ก 
“ครอบครัวย�กจน” เพิ�มสูงถ่ง ๑.๙ ล้�นคน หรือเกือบ ๒๐% 
ของนักเรียนในช่วงก�รศ่กษ�ภ�คบังคับที�มีอยู่ร�ว ๙ ล้�นคน 
  ในจำ�นวน ๑.๙ ล้�นคนนี้ เป็นเด็กที�ม�จ�กครอบครัว 
ย�กจนที�สุดของประเทศหรือมีร�ยได้เฉัลี�ยเพียง ๑,๐๙๔ บ�ท 
/เดือน อยู่ถ่งร�ว ๑.๓ ล้�นคน และเด็กที�ม�จ�กครอบครัว 
ย�กจนที�สุดนี้ที�มีอยู่ร�ว ๑๕% ของครัวเรือนทั�วประเทศ มี
คว�มเสี�ยงสูงม�กที�จะหลุดออกจ�กระบบก�รศ่กษ� 
  ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ พบเด็กหลุดออกจ�กระบบก�ร
ศ่กษ�แล้วถ่ง ๔๓,๐๖๐ คน โดยส่วนใหญ่อยู่ในชั้นรอยต่อ 
ม.๓ ข่้น ม.๔ ถ่งกว่� ๓๐,๐๐๐ คน ๒

  ตัวัเลขเหัล�าน่�ย�อมิสุะท้ี่อนวั�าเด็็กท่ี่�มิาจิากคีรุ่อบคีรัุ่วั 
ยากจิน จิะมิ่โอกาสุเรุ่่ยนสุ้งถัึงรุ่ะด็ับมิหัาวัิที่ยาลัยน้อย
ลงไปเรุ่ื�อยๆ
  ก่อนก�รก�รระบ�ดของ Covid-19 ผ่ลสำ�รวจจ�กสถ�บัน 
สถิติแห่งองค์ก�รเพื�อ่ก�รศ่กษ� วิทย�ศ�สตร์และวัฒนธรรม 
แห่งสหประช�ช�ติ (UNESCO) ใน พ.ศ. ๒๕๕๘ พบว่�มี
เด็กเพียง ๘% ของครอบครัวที�ย�กจนของประเทศไทยจบ
ก�รศ่กษ�ระดับ “มห�วิทย�ลัย” 
  นั�นหม�ยถ่งว่�จะเกิดก�รส่งต่อคว�มจนคว�มรุ่นม�กข้่น 
และส่งผ่ลพวงต่อก�รเติบโตเศรษฐกิจของประเทศในระยะ
ย�วอีกด้วย  
 

แ กั ะ  รื่ อ ย โ ล กั

เพรั้าะเดิ็กคือพลิัง : 
ปรั้ะเที่ศไที่ยิ่ (ควรั้จะ) 
ลิงทีุ่นสรั้้างเดิ็กอยิ่�างไรั้

๑ <a href=”https://www.freepik.com/photos/outdoor-games”>Outdoor games photo created 
by jcomp - www.freepik.com</a> ๒  https://www.eef.or.th/news-eef-world-bank-raise-the-quality-of-the-school/, https://www.

eef.or.th/article-brainstorm-to-stop-problems-children/ ร�ยง�นประจำ�ปีกองทุนเพื�อคว�มเสมอ
ภ�คท�งก�รศ่กษ� (กสศ.) พ.ศ.2563, https://thestandard.co/key-messages-children-dropped-

out-of-the-education-system/๓  https://www.forbes.com/sites/michaeltnietzel/2022/02/07/jill-biden--free-community-
college-is-off-the-federal-table/?sh=66821ae95c3a , https://edition.cnn.com/2021/10/24/

politics/pell-grant-free-community-college-biden/index.html ๔ https://www.bbc.com/thai/features-45698818 , https://www.weforum.org/
agenda/2018/09/10-reasons-why-finlands-education-system-is-the-best-in-the-world ๕ https://www.bangkokbiznews.com/social/982951 
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เรุ่ื�อง ฝัรั�งแช่อิ�ม
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เรุ่ื�อง รัตน� เอิบกิ�งใ ห้้ รื่ ะ บ บ สุ ข ภ า พื้ เ ล่ า เ ร่ื่� อ ง

‘Next Gen’ กับธรั้รั้มัน่ญว�าดิ้วยิ่
รั้ะบบสุขภาพแห่�งชาติิ ฉบับที่่� ๓

  ในปัจจุบันเร�คุ้นเคยและได้ยินคำ�ว่� “คนรุ่นใหม่” หรือ
“Next Gen” อยู่บ่อยๆ ทั้งในบริบทที�คุ้นเคย เช่น ท�งด้�น
ศิลปะ/วงก�รบันเทิงมีศิลปินรุ่นใหม่ในแขนงต่�งๆ เกิดข่้น
ม�กม�ย หรืออย่�งสิ�งแวดล้อมที�คนรุ่นใหม่ให้คว�มสำ�คัญ
เช่น ประเด็นภ�วะโลกร้อน พร้อมทั้งเคลื�อนไหวประเด็น 
ด้�นสิ�งแวดล้อม  ด้�นธุรกิจที�คนรุ่นใหม่หันม�ทำ�สต�ร์ทอัพ 
และลงทุนในธุรกิจต่�งๆ  ด้�นก�รเมืองที�มีคนรุ่นใหม่ตื�นตัว 
และออกม�เคลื�อนไหวท�งด้�นก�รเมืองกันค่อนข้�งม�ก
หรือแม้แต่ในแวดวงของกระบวนก�รพัฒน�นโยบ�ย
ส�ธ�รณะที�พย�ย�มเปิดพ้ืนที�และด่งก�รมีส่วนร่วมของ 
คนรุ่นใหม่เพื�อให้เข้�ม�ร่วมออกแบบอน�คต  ออกแบบ 
นโยบ�ยที�ตรงกับคว�มต้องก�รและคว�มฝััน  และร่วมขับเคลื�อน 
ไปให้ถ่งเป้�หม�ยร่วมกัน 
  ในกระบวนก�รจัดทำ�ธรรมนูญว่�ด้วยระบบสุขภ�พแห่ง
ช�ติ ฉับับที� ๓ ก็เช่นกัน ได้ให้คว�มสำ�คัญกับก�รมีส่วนร่วม
ของ Next Gen ม�กกว่�เมื�อครั้งจัดทำ�ธรรมนูญฯ ๒ ฉับับที� 
ผ่่�นม� โดยในทุกข้ันตอนของก�รยกร่�งธรรมนูญฯ ฉับับที� ๓ 
ที�มีเป้�หม�ยสู่ “ระบบสุขภ�พที�เป็นธรรม” ในระยะ ๕ ปี

ว่�เป็นกลุ่มคนช�ติพันธุ์ ไม่มีสัญช�ติไทย เป็นต่�งด้�ว เป็น 
ต่�งช�ติ แต่ควรมองว่�คนคนนั้นเข�เดือดร้อนควรต้องได ้
รับก�รดูแล ก�รรักษ� ก�รบริก�รท�งส�ธ�รณสุขที�มีม�ตรฐ�น 
และเท่�เทียม พร้อมทั้งควรได้รับคำ�แนะนำ�ที�ถูกต้องด้วย
เช่นกัน” เย�วชนกลุ่มช�ติพันธ์ุ กล่�ว
  “เรื�องข้อจำ�กัดท�งวัฒนธรรมในปัจจุบัน พบว่� น้องๆ 
ที�มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศสภ�วะมักจะไม่ได้รับก�ร
ยอมรับจ�กครอบครัวและชุมชน  จ่งเห็นว่�ถ้�ในครอบครัว
และชุมชนมีก�รสร้�งพ้ืนที�เพื�อคุยและสร้�งคว�มเข้�ใจ
เรื�องคว�มหล�กหล�ยท�งเพศได้ม�กข่้นก็จะช่วยแก้
ปัญห�นี้ได้ นอกจ�กนี้ยังมีเรื�องอื�นๆ อีก เช่น ก�รละเมิด
สิทธิอน�มัยเจริญพันธ์ุที�จะต้องเป็นไปต�มวัฒนธรรม 
และประเพณี ที�ต้องแต่งง�นก่อนจ่งจะมีลูกได้ หรือเรื�องที� 
เด็กบ�งคนต้องออกจ�กโรงเรียนแม�ทำ�ง�นเพื�อจุนเจือ
ครอบครัว ทั้งๆ ที�อย�กเรียนหนังสือก็ไม่ได้รับสิทธิตรงนี้  
ซ่�งจะทำ�อย่�งไรให้เรื�องเหล่�นี้ไม่ถูกมองข้�มและได้รับก�ร
แก้ไขอย่�งแท้จริง” กลุ่มนิสิตนักศ่กษ� ระบุ
  “จ�กสถ�นก�รณ์โควิด 19 ทำ�ให้เห็นว่�ในอน�คตก�ร 
ทำ�ง�นต้องให้ประช�ชนเข้�ม�มีส่วนร่วมม�กข้่น ให้เป็นแบบ 
two-way  อย�กเห็นก�รที�มีคว�มร่วมมือหรือ collaboration 
ม�กข่้น โดยอย�กให้เส้นที�กั้นระหว่�งหน่วยง�นต่�งๆ หรือ
บุคล�กรท�งก�รแพทย์กับประช�ชนจ�งลง และอย�กให้ม ี
ก�รผ่ลักดันให้เกิด homecare,  self-care หรือ  telemedicine 

ต่อจ�กนี้ นั้น นอกจ�กก�รมีส่วนร่วมจ�กผู่้ทรงคุณวุฒิและ
ภ�คีจ�กภ�คส่วนต่�งๆ แล้ว ยังได้จัดให้มีก�รรับฟังคว�ม
เห็นจ�กตัวแทนกลุ่มคนรุ่นใหม่โดยเฉัพ�ะ
  ทั้งในก�รรับฟังคว�มเห็นแบบสนทน�กลุ่มและรับฟัง
คว�มเห็นในวงกว้�งทั�วๆ ไป รวมถ่งสมัชช�สุขภ�พเฉัพ�ะ 
ประเด็น โดยมีผู้่แทนจ�ก Next Gen ที�เข้�ม�ร่วมให้คว�มเห็น 
ในเชิงสร้�งสรรค์ม�กม�ย อ�ทิ ผู่้แทนจ�กกลุ่มพัฒน�เด็ก 
และเย�วชน  สภ�เด็กและเย�วชนแห่งประเทศไทย สม�พันธ์ 
นิสิตนักศ่กษ�แพทย์น�น�ช�ติแห่งประเทศไทย Youth In 
Charge วิส�หกิจเพื�อสังคม (social enterprise) โดย
บริษัท อิน เดอะ ลีด (วิส�หกิจเพื�อสังคม) จำ�กัด  สำ�นักง�น 
พัฒน�นโยบ�ยสุขภ�พระหว่�งประเทศ (IHPP)  School of 
Changemakers  กลุ่มเพื�อนแม่นำ้� Friend of the River  
Co-Founder & CEO Young Happy กลุ่มนักศ่กษ�ระดับ
ปริญญ�โท
  “พวกเร�ไม่ได้อย�กได้บริก�รหรือสิทธิที�ดีกว่�คนอื�น แค ่
อย�กได้รับเท่�เทียบกับผู่้คนทั�วไป อย�กให้มองว่�ทุกคนที� 
อยู่ในประเทศไทยควรเข้�ถ่งสิทธิอย่�งเท่�เทียม อย่�ได้มอง 

จ�กก�รใช้เทคโนโลยีเข้�ม�ช่วย เพื�อเพิ�มก�รเข้�ถ่งระบบ 
บริก�รสุขภ�พได้ เพื�อให้ทุกคนส�ม�รถเข้�ถ่งระบบและข้อมูล 
ก�รรักษ�ได้ และส�ม�รถพ่�งตนเองได้ด้วย” คือคว�มคิดเห็น 
จ�กตัวแทนกลุ่ม Youth in Charge
  ปัจจุบัน ร่�ง ธรรมนูญว่�ด้วยระบบสุขภ�พแห่งช�ติ
ฉับับที� ๓ ได้ผ่่�นคว�มเห็นชอบจ�กคณะกรรมก�รสุขภ�พ
แห่งช�ติ (คสช.) เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้กำ�ลังอยู่ระหว่�ง 
ข้ันตอนก�รนำ�เสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซ่�งกระบวนก�ร 
ยกร่�งธรรมนูญฯ ฉับับที� ๓ นี้เป็นกระบวนก�รที�ย่ดหลัก
ก�รทำ�ง�นบนฐ�นวิช�ก�รและหลักฐ�นเชิงประจักษ์ ก�ร
ทบทวนและวิเคร�ะห์สถ�นก�รณ์ แนวโน้ม และประเด็น
ท้�ท�ยต่อระบบสุขภ�พไทย  ก�รรับรู้และเรียนรู้ของสังคม  
คว�มเป็นเจ้�ของและก�รมีส่วนร่วมเป็นสำ�คัญ 
  หลังจ�กที�ธรรมนูญว่�ด้วยระบบสุขภ�พแห่งช�ติ ฉับับที� ๓ 
ผ่่�น ครม. และรัฐสภ�แล้ว เร�จะนำ�ธรรมนูญฯ ฉับับที� ๓ นี้ 
ม�ใช้เป็นกรอบในก�รร่วมกำ�หนดอน�คตนโยบ�ย- 
ยุทธศ�สตร์ด้�นสุขภ�พของประเทศ พร้อมสร้�งพันธสัญญ� 
ในก�รขับเคลื�อนร่วมกันต่อไป โดยสิ�งที�มีคว�มสำ�คัญม�กๆ 
เพื�อให้ก�รขับเคลื�อนธรรมนูญว่�ด้วยระบบสุขภ�พแห่งช�ติ
ไปสู่เป้�หม�ย“รุ่ะบบสุุขภาพที่่�เป็นธิรุ่รุ่มิ”  ในระยะ ค ปีที�
ว�งไว้ได้จริง นั�นคือ ก�รส�นพลังและบูรณ�ก�รก�รทำ�ง�น
ร่วมกันจ�กทุกภ�คส่วน  โดยเฉัพ�ะพลังจ�กคนรุ่นใหม่ 



ฉบับ ๑๔๓ : สิงหาคม ๒๕๖๕ ฉบับ ๑๔๓ : สิงหาคม ๒๕๖๕32 33

เรุ่ื�อง กนกวรรณ รับพรดี

‘Next gen’ ที่่�ไมั�ไดิ้เป็นแค� Voter 
แติ�รั้่้แลิะเข้าใจถึึง ‘สิที่ธิสุขภาพ’

มัากกว�าที่่�คิดิ

  คนรุ่นใหม่จำ�นวนม�กสนใจและให้คว�มสำ�คัญ เรื�องสิทธิ 
ในทุกด้�น ทุกมิติ เร�มักจะเห็นคนรุ่นใหม่แสดงออกถ่ง 
คว�มคิดเห็นที�หล�กหล�ย ส�ม�รถวิพ�กษ์ วิจ�รณ์ แสดง
คว�มเห็น สื�อส�รแสดงออกท�งภ�ษ�ก�ย คำ�พูด ง�นเขียน
ศิลปะแขนงต่�งๆ อย่�งออกอรรถรส และมักจะตั้งคำ�ถ�ม
กับสิ�งที�ได้เห็นเสมอ
  ในขณะเดียวกันพวกเข�ก็เรียนรู้ถ่งสิทธิด้�นสุขภ�พที�มี
อย่�งเข้�ใจถ่องแท้ว่� สิทธิสุขภ�พเป็นสิทธิส่วนบุคคลของ
เข� ใครไม่ส�ม�รถม�ล่วงละเมิดได้ ใครไม่ส�ม�รถนำ�ไปใช้
ห�ประโยชน์ได้
  เข้�ใจไปจนถ่งร่�งก�ยและอวัยวะของเข�เองที�ส�ม�รถ
บริจ�คให้ผู่้ประสบภัย ผู่้ร่วมทุกข์ ผู่้รับบริจ�คอวัยวะคนอื�น
ได้ เป็นก�รให้ที�ยิ�งใหญ่ เป็นจิตวิญญ�ณที�เสียสละที�มนุษย์
ทุกคนพ่งมีและไปให้ถ่ง
  เร�จ่งพบเห็นข่�วคว�มก�รแสดงคว�มประสงค์บริจ�ค 
อวัยวะ๑  ก�รปลูกถ่�ยอวัยวะ ก�รมอบชีวิตใหม่ให้ผู้่อื�น ที�ส�ม�รถ 
ต่อลมห�ยใจให้อีก ๕-๘ ชีวิต ฯลฯ
  สอดคล้องกับสถิติที�น่�สนใจของสภ�ก�ช�ดไทยที�พบว่� 
ในปี ๒๕๖๔ มีผู่้แสดงคว�มจำ�นงบริจ�คอวัยวะม�กที�สุด
ในรอบ ๒๗ ปี คือ ๑๓๕,๖๑๙ คน โดยมียอดรวมผู่้แสดง
คว�มประสงค์บริจ�คอวัยวะ ๑,๔๑๒,๗๙๒ คน หรือคิดเป็น
ร้อยละ ๒.๑ ของประช�กรทั�วประเทศ๒ โดยมีผู่้เสียชีวิตที�
บริจ�คอวัยวะ คิดเป็น ๒.๙ ผู่้บริจ�คต่อประช�กรหน่�งล้�น
คน (PMP) ได้อวัยวะบริจ�ค รวม ๔๒๙ อวัยวะ เท่�กับผู่้
บริจ�คอวัยวะหน่�งคนบริจ�คได้ ๒.๓ อวัยวะ
  แม้ว่� ผู้่บริจ�คอวัยวะส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอ�ยุ ๓๕ - ๔๙ ปี 
(ร้อยละ ๓๒ - ๔๔) อยู่ในภ�คตะวันออกเฉัียงเหนือ (ร้อยละ 
๔๔) และก�รรับรู้ของคนทั�วไปเรื�องก�รบริจ�คอวัยวะ ยังไม ่
กว้�งขว�งพอและยังมีคว�มเชื�อที�ส่งผ่ลกระทบต่อจิตใจ 
และก�รตัดสินใจต่อก�รต�ยอยู่ม�ก แต่คนรุ่นใหม่จำ�นวนม�ก 

ส�ม�รถก้�วข้�มคว�มกลัวและคว�มเชื�อเหล่�นั้นได้อย่�ง
ท้�ท�ย สง่�ง�ม
  โดยมีคว�มเชื�อใหม่ต่อคว�มต�ยที�มีเหตุมีผ่ลและมี
ประโยชน์กว่�ที�ว่� “หน่�งชีวิตที�สูญสิ้นทำ�ให้อีกหล�ยชีวิตได้
ก้�วต่อ” ด้วยก�รเชิญชวนคนรุ่นเดียวกันร่วมบริจ�คอวัยวะ
ของตัวเอง ในโครงก�ร Let Them See love ที�ส�ม�รถโอน
หรือส่งต่อชีวิตให้ผู่้ป่วยที�อวัยวะเสื�อมสภ�พ ผ่่�นแนวคิด   
#โอนอวัยวะกันYOUNG อวัยวะและดวงต�ที�วันหน่�งไม่ได้ใช้ 
โอนให้คนอื�นใช้ต่อ #ถ้�ยังไม่โอน โอนได้แล้ว Yong? โดย
ส�ม�รถแสดงคว�มจำ�นงบริจ�คอวัยวะและดวงต�ผ่่�น 
ออนไลน์โดยตรงได้อย่�งสะดวกที� www.letthemseelove.com 
บริจ�คเลย #LetThemSeeLove #บริจ�คอวัยวะ #บริจ�ค
ดวงต�  #โอนอวัยวะกันYOUNG #ถ้�ยังไม่โอน โอนได้แล้ว 
Yong?
  ดังนั้น ถ้�ก�รทำ�หนังสือแสดงเจตน�ฯ ต�มม�ตร� ๑๒ 
ยังไม่ส�ม�รถเข้�ถ่งเด็กรุ่นใหม่ได้ โครงก�รและแคมเปญ 
รณรงค์น้ี น่�จะได้ต่อยอดไปสู่ก�รว�งแผ่นก�รดูแลล่วงหน้� 
(Advance Care Planning) ของเด็กรุ่นใหม่ได้แบบเนียนๆ
และปังม�กกว่�ก็เป็นได้ และที�สำ�คัญกว่�คือไม่ต้องรอคน
รุ่นใหม่ทำ�ก่อน เชื�อก่อน แต่เป็นใครก็ได้ เป็นคนรุ่นไหนก็ได้
ที�เข้�ใจและมีหัวใจคว�มเป็นมนุษย์ 

R i g h t   t o   H e a l t h

๑ บริจ�คอวัยวะ คือ ก�รบริจ�คอวัยวะที�ยังมีสภ�พสมบูรณ์เพื�อใช้ในก�รปลูกถ่�ยอวัยวะให้แก่ผู่้ป่วยที�
ไม่ส�ม�รถรักษ�ให้ห�ยได้ด้วยวิธีอื�น หรือเป็นผู่้ป่วยระยะสุดท้�ย 
๒ ศูนย์รับบริจ�คอวัยวะ สภ�ก�ช�ดไทย, ร�ยง�นประจำ�ปี 2564 <https://www.organdonate.in.th/
assets/files/odc2564.pdf> สืบค้นเมื�อ 30 กรกฎ�คม 2565

letthemseelove.com
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Next
Genera-tion

น โ ย บ า ย ส ร้ื่ า ง ไ ด้

พิัฒนากัารื่กัรื่ะบวนกัารื่
สมััชชาสุขภาพแห่�งชาติิส่�สมััชชาฯ ครั้ั�งที่่� ๑๕

  ท่ี่�ผ�านมิากรุ่ะบวันการุ่สุมัิชุชุาสุุขภาพแหั�งชุาติม่ิสุารุ่ะ 
สุำาคีัญอย�างไรุ่ ขอเล�าใหั้ฟัง
  สมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติมีก�รพัฒน�กระบวนก�รม�
อย่�งต่อเนื�อง จนม�ถ่งสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ 
ครั้งที� ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต้องก�รผ่ลลัพธ์หลัก ๔ ด้�น คือ ๑. 
ให้มีบูรณ�ก�ร ข�ข่้นข�เคลื�อน สมัชช�ช�ติ-พื้นที�-ประเด็น 
๒. ให้เกิดพันธสัญญ�ในก�รขับเคลื�อนมติต่อไปข้�งหน้�  
๓. ให้มีก�รสนทน�เพื�อแลกเปลี�ยนเรียนรู้ (dialogue) ที�ง่�ย
ข่้น คือเป็นปัจเจกก็แสดงคว�มเห็นได้ ไม่จำ�เป็นต้องเป็น 
กลุ่มก้อน/องค์กร และมีเวล�น�นข่้น โดยเริ�มกระบวนก�ร 
พัฒน�ข้อเสนอนโยบ�ยส�ธ�รณะเร็วข่้น และกระชับข่้น
กว่�เดิม ๔. ให้เกิดก�รส�นพลัง ต�มแนวคิดส�มเหลี�ยม 
เขยื ้อนภูเข� ผ่่�นกระบวนก�รพัฒน�ข้อเสนอนโยบ�ย 
ส�ธ�รณะและพันธสัญญ�ต่อ “กรอบทิศท�งนโยบ�ยส�ธ�รณะ 
ที�เป็นเรื�องใหม่และสำ�คัญ” ต�มเจตน�รมณ์ของก�รจัด
สมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ 
  “บ้รุ่ณาการุ่ – พันธิสุัญญา – สุนที่นา - สุานพลัง” 
เน้นก�รเคลื�อนไหวสังคม ก�รแลกเปลี�ยนเรียนรู้ร่วมกันของ
พลเมืองตื�นรู้ ให้เกิดคว�มรอบรู้ (literacy)
  ในสุ�วันของกรุ่ะบวันการุ่และหัลักการุ่สุำาคีัญของ
สุมัิชุชุาสุุขภาพแหั�งชุาติ คีรัุ่�งท่ี่� ๑๕ พ.ศ. ๒๕๖๕  ซึึ่�งเป็น
ที่ิศที่างเด็่ยวักับสุมิัชุชุาฯ คีรุ่ั�งที่่� ๑๔ คีือ ๑. เพิ�มโอก�ส 
ก�รเข้�ม�มีส่วนร่วมของประช�ชน ให้คว�มสำ�คัญและเพิ�ม 
จำ�นวนท้ังผู้่เข้�ร่วมกระบวนก�รสมัชช�ฯ ผู้่เข้�ประชุมสมัชช� 
สุขภ�พแห่งช�ติ (ต�มม�ตร� ๔๔ วรรคหน่�ง ใน พ.ร.บ.สุขภ�พฯ) 
และจะเพิ�มก�รมีส่วนร่วมของคนรุ่นต่อไป (Next  Generation) 

นอกจ�กน้ียังได้ปรับเปลี�ยน “สม�ชิกสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ” 
เป็น “เครือข่�ยสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ” เพื�อให้สะท้อนภ�พ
ก�รทำ�ง�นจริงของเครือข่�ย 
     ๒. บูรณ�ก�รกระบวนก�รสมัชช�สุขภ�พ ทั้งข�ข่้นและ
ข�เคลื�อนทั้งสมัชช�สุขภ�พ ๓ ประเภท ได้แก่ สมัชช�ฯ  
“แห่งช�ติ” “เฉัพ�ะประเด็น” และ ”เฉัพ�ะพื้นที�” ในก�ร
พัฒน�กรอบทิศท�งนโยบ�ยส�ธ�รณะที�เป็นเรื�องสำ�คัญ 
ระดับช�ติและสอดคล้องกับประเด็นหลักของสมัชช�
สุขภ�พแห่งช�ติ รวมทั้งให้จัดกระบวนก�รสมัชช�สุขภ�พ 
ทันทีที�พร้อม  ๓. ให้ก�รประชุมสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ เป็น 
โอก�สแห่งก�รเฉัลิมฉัลอง ร�ยง�นคว�มคืบหน้�ในภ�พรวม 
และแสดงพันธะสัญญ�และ/หรือคว�มตั้งใจที�จะมีบทบ�ท
ในก�รขับเคลื�อนมติร่วมกัน ไม่เน้นก�รแก้ไขเอกส�ร
  สุำาหัรุ่ับสุารุ่ะสุำาคีัญเฉัพาะของสุมิัชุชุาฯ คีรุ่ั�งที่่� ๑๕ 
ที่่�เพิ�มิเติมิจิากทีุ่กคีรุ่ั�งที่่�ผ�านมิา คีือ ๑. จะใช้กระบวนก�ร 
สมัชช�สุขภ�พเฉัพ�ะประเด็น เป็นกระบวนก�รหลักในก�ร 
พัฒน�กรอบทิศท�งนโยบ�ยส�ธ�รณะ เพื�อเพิ�มคว�มยืดหยุ่น 
ของกระบวนก�ร ๒. จะแสวงห�ก�รมีส่วนร่วมอย่�งแข็งขัน 
ของหน่วยง�นผู้่กำ�หนดนโยบ�ย (policy actor) ในโครงสร้�ง
ก�รพัฒน�ประเทศ
      ๓. จะมุ่งสร้�งฉัันทมติ และ/หรือคว�มเห็นร่วม (common 
ground) ต่อกรอบทิศท�งนโยบ�ยส�ธ�รณะที�พัฒน�ข่้น
รวมทั้งก�รแสดงออกซ่�งคว�มต้ังใจที�จะมีบทบ�ทในก�ร
ขับเคลื�อน ๔. จะเน้นคว�มยืดหยุ่นในก�รจัดกระบวนก�ร
และก�รประชุมสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติให้เหม�ะสมต�ม
สถ�นก�รณ์และบริบทแวดล้อม
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โด็ย สุำานักพัฒนาและขับเคีลื�อนนโยบายสุาธิารุ่ณะรุ่ะด็ับชุาติ (สุสุชุ.)

  แล้วัเคีรืุ่อข�ายจิะม่ิสุ�วันรุ่�วัมิตรุ่งไหันได้็บ้าง ? ส�ม�รถ 
มีส่วนร่วมในกรุ่ะบวันการุ่พัฒนาข้อเสุนอนโยบายสุาธิารุ่ณะ 
จนเกิดเป็นเอกส�รร่�งระเบียบว�ระของสมัชช�สุขภ�พแห่ง
ช�ติได้ตลอดกระบวนก�ร ส�ม�รถจิัด็กรุ่ะบวันการุ่ปรุ่ึกษา
หัารุ่ือภ�ยในหน่วยง�น องค์กร เครือข่�ยของตนเอง บน
พื้นฐ�นข้อมูลวิช�ก�ร หรือหลักฐ�นเชิงประจักษ์ เพื�อให้ได้
คว�มเห็นร่วม และข้อเสนอแนะ หรือจะร่วมในการุ่จิัด็ที่ำา
คีำากล�าวัถ้ัอยแถัลงเพื�อร่วมขับเคลื�อนมติสมัชช�สุขภ�พ 
แห่งช�ติ ร่วมแลกเปล่�ยนเรุ่่ยนรุ่้้และรุ่�วัมิติด็ตามิคีวัามิ
ก้าวัหัน้าก�รดำ�เนินง�นต�มมติสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ
รวมทั้งเข้�ร่วมกิจกรรมต่�งๆ ที�เป็นส่วนหน่�งของสมัชช�
สุขภ�พแห่งช�ติ และร่วมส่งเสริม สนับสนุน ผ่ลักดันให้
เกิดก�รขับเคีลื�อนมิติสุมิัชุชุาสุุขภาพแหั�งชุาติไปสุ้�การุ่
ปฏิิบัติได้อีกด้วย
  สุรุุ่ปคีือ ยึด็ที่ิศที่างเด็ิมิเพิ�มิเติมิคีวัามิเข้มิข้นและ 
ยืด็หัยุ�น โดยมุ่งไปที�ประเด็นสำ�คัญระดับช�ติ ข้อเสนออยู่
บนพ้ืนฐ�นข้อมูลวิช�ก�รหรือหลักฐ�นเชิงประจักษ์เหมือน
เดิม มุ่งให้เกิดคว�มเห็นร่วม แสวงห�และเปิดกว้�งเรื�องก�ร
มีส่วนร่วมม�กข่้น กระบวนก�รเข้มข้นและยืดหยุ่นม�กข่้น
  เชิุญชุวันทุี่กที่�าน เตรุ่่ยมิตัวัเข้ารุ่�วัมิกรุ่ะบวันการุ่สุมัิชุชุา 
สุุขภาพแหั�งชุาติ คีรุ่ั�งที่่� ๑๕ ด็้วัยนะคีะ แล้วัพบกันคี�ะ 
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เรุ่ื�อง น�ยแพทย์วิชัย  โชควิวัฒน

 ช่วงเดือน สิงห�คม-กันย�ยน ๒๔๘๕ สหรัฐอเมริก� 
เข้�ร่วมรบในสงคร�มโลกครั้งที� ๒ แล้วร�ว ๘-๙ เดือน 
หลังอ่�วเพิร์ลถูกญี�ปุ่นท้ิงระเบิดโจมตีจนยับเยิน และสหรัฐ 
ภ�ยใต้ก�รนำ�ของน�ยพลแม็คอ�ร์เธอร์ต้องถอยหนี 
ญี�ปุ่นจ�กฟิลิปปินส์พร้อมคำ�ประก�ศเท่ๆ ว่� “ผ่มจะกลับ
ม�” ( I shall return.)  แต่บนผ่ืนแผ่่นดินใหญ่ของสหรัฐ
เองยังไม่ถูกโจมตีใดๆ ช�วสหรัฐส่วนใหญ่จ่งอยู่ห่�งไกล
จ�กคว�มโหดร้�ยของสงคร�ม และคนจำ�นวนไม่น้อยจ่ง
ยังอยู่ใน “โลกสวย”
 ลุดมิล� และคณะเป็นแขกจ�กประเทศพันธมิตรสำ�คัญ 
ของสหรัฐ ๓ ช�ติ คือ อังกฤษ จีน และรัสเซีย จ่งได้รับก�ร 
ต้อนรับอย่�งดีโดยเฉัพ�ะจ�กผู่้นำ�ประเทศ ได้รับเชิญไป 
เป็นแขกที�บ้�นของประธ�น�ธิบดี และได้รับโอก�สเข้�พบ 
สุภ�พสตรีหม�ยเลขหน่�งของสหรัฐ คือ ท่�นผู้่หญิงเอลีนอร์ 
 รูสเวลต์ ตั้งแต่วันแรกๆ
 ท่�นผู้่หญิงเอลีนอร์ รูสเวลต์ มีบทบ�ทสำ�คัญในรัฐบ�ล 
สหรัฐ เพร�ะประธ�น�ธิบดีแฟรงคลิน ดี. รูสเวลต์ เคย 
ล้มป่วยเป็นโรคโปลิโอ ทำ�ให้ข�พิก�ร ภริย�จ่งมีบทบ�ท
สำ�คัญในก�รรณรงค์ห�เสียง และร่วมบริห�รประเทศใน
เวล�ต่อม�
 ลุดมิล�ได้เขียนบันท่กคว�มทรงจำ� (Memoir) ของเธอ 
ไว้ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๑๐-๒๕๑๕ ซ่�งมีก�รตีพิมพ์เผ่ยแพร่
ในชื�อ Lady Death : The Memoir of Stalin’s Sniper 
แปลเป็นไทยแล้วในชื�อ “ลุดมิล� ปัฟลีเชนโค : มือสังห�ร
ของสต�ลิน” ตีพิมพ์จำ�หน่�ยเมื�อ พ.ศ. ๒๕๖๒ ท้�ยเล่ม  
มีเชิงอรรถอธิบ�ยเน้ือห�บ�งแห่งที�คล�ดเคลื�อนที�อ�จ
เกิดจ�กจำ�ผ่ิดหรือเข้�ใจผ่ิด รวมทั้งอธิบ�ยเพิ�มเติม รวม
แล้วเพียง ๑๐ หน้� จ�กเนื้อห�กว่� ๔๐๐ หน้�
 ลุดมิล� บันท่กก�รพบปะสนทน�คร้ังแรกกับเอลีนอร์ 
รูสเวลต์ ซ่�งถ�มเธอว่� “ถ้�คุณมองเห็นหน้�ศัตรูชัดๆ ใน
กล้องเล็งแล้วแต่ก็ยังยิง มันคงเป็นที�เข้�ใจได้ย�กสำ�หรับ
ผู่้หญิงอเมริกันนะคะ คุณลุดมิล�”
 ลุดมิล� บันท่กไว้ว่� “คำ�ถ�มน้ีฟังดูสุภ�พ แต่ก็ยังแฝัง 
คว�มไม่พอใจในที ท่�นสุภ�พสตรีหม�ยเลขหน่�งจ้องฉััน 

เขม็ง ทำ�ไมเธอต้องถ�มคำ�ถ�มคลุมเครือแบบน้ี หรืออย�ก 
ทดสอบฉัันข่้นม�...”
 เธอตอบว่� “คุณน�ยรูสเวลต์คะ เร�ยินดีที�ได้ม�เยี�ยม 
ประเทศที�สวยง�มและรำ��รวยของคุณ หล�ยปีม�แล้วที� 
คุณไม่ได้รับรู้เรื�องสงคร�มน้ีเลย ไม่มีใครม�ทำ�ล�ยบ้�นเมือง 
หมู่บ้�น ไร่น�ของคุณ ไม่มีใครม�ฆ่�เพื�อนบ้�น      ฆ่�พี�ส�ว 
น้องช�ย หรือพ่อของคุณเลย .....”
 เธอรู้ดีว่�คำ�พูดภ�ษ�อังกฤษของเธอ “ออกเสียงผ่ิด 
หล�ยจุด ใช้คำ�แสดงก�ลเวล�ก็ผ่ิด และรูปประโยคก็ง่�ย 
เกินไป แต่พวกอเมริกันก็เข้�ใจคว�มหม�ย” เธอจ่งอธิบ�ย 
แก่คนที�อยู่ห่�งไกลจ�กก�รสู้รบว่� เธอม�จ�ก “บ้�นเมือง
ที�ถูกท้ิงระเบิดทำ�ล�ยบ้�นเมืองและหมู่บ้�นม�กม�ย
เลือดนองแผ่่นดิน ม�จ�กประเทศที�คนบริสุทธิ�ถูกฆ่�....”
 “กระสุนแม่นๆ สักนัด จ่งเป็นคำ�ตอบที�เหม�ะสมกับ 
ศัตรูผู่้ชั�วร้�ย ส�มีของฉัันเสียชีวิตต่อหน้�ต่อต�ในเซวัส
โตปอล และเท่�ที�ฉัันจำ�ได้ทุกคนที�ฉัันเห็นในกล้องเล็ง 
นั�นแหละคือคนที�ฆ่�ส�มีฉััน”
 เดิมชื�อของเธอคือ ลุดมิล� มิค�อิลอฟน� เบโลว� 
(Lydmila Mikailovna Belova)
 ผลงานฆ่�า ๓๐๙
ศพ ที่่�ได็้รุ่ับการุ่
ยืนยัน และจิิตใจิ
ท่ี่�มัิ�นคีงเฉั่ยบขาด็
แน�วัแน� ชุัด็เจิน
ในหัน้าที่่�ของ      
พลซึุ่�มิยิง ที่ำาใหั้
เธิอได็้รุ่ับฉัายา
“คีุณนายมิรุ่ณะ” 
(Lady Death) 
สุืบต�อมิา 

เ ล่ า ใ ห้้ ลึ กั
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ฝีีปากั	
ของยิ่อดิพลิ
ซุุ่�มัยิ่ิงห่ญิงแห่�ง
สห่ภาพโซุ่เวียิ่ติ
(๒)
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คุ ลิ ป ด่ ท่ี่� ต้ิ อ ง ดู

NO MORE 
WHITE FLAG
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สำ�นักง�นคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ (สช.)

นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ

นพ.ปรีด� แต้อ�รักษ์

บริษัท แจ่มแจ่มกรุ๊ป จำ�กัด

 ขนิษฐ� แซ่เอี้ยว

แคทรีย� ก�ร�ม

ทรงพล ตุละท�

นภินทร ศิริไทย

บัณฑิต มั�นคง

พิสิษฐ์ ศรีอัคคโภคิน

ยุวลักษณ์ เหมะวิบูลย์

สุรชัย กลั�นว�รี

ชูช�ติ ตรีรัถย�นนท์

พรมประสิทธิ� ธรรมกรณ์

ชนัญชิด� จันทร์หมื�น

ที่่�อย้� สุำานักงานคีณะกรุ่รุ่มิการุ่สุุขภาพแหั�งชุาติ (สุชุ.)

ชั้น ๓ อ�ค�รสุขภ�พแห่งช�ติ

๘๘/๓๙ หมู่ ๔ ถ.ติว�นนท์ ๑๔ 

ต.ตล�ดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๒ ๙๐๐๐ แฟกซ์ ๐ ๒๘๓๒ ๙๐๐๑

อีเมล  nationalhealth@nationalhealth.or.th

เว็บไซต์  www.nationalhealth.or.th

ติด็ต�อกองบรุ่รุ่ณาธิิการุ่

บริษัท แจ่มแจ่มกรุ๊ป จำ�กัด 

๓๕๓/๔๔๕ หมู่บ้�น The Connect 

๗/๑ ถ.เทิดร�ชัน แขวงสีกัน เขตดอนเมือง 

กทม. ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์ ๐๘ ๗๑๗๑ ๘๙๔๔

เจิ้าของ

ที่่�ปรุ่ึกษา

บรุ่รุ่ณาธิิการุ่บรุ่ิหัารุ่

บรุ่รุ่ณาธิิการุ่

กองบรุ่รุ่ณาธิิการุ่
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เรุ่ื�อง สำ�นักง�นคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ
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  คุีณคิีด็วั�าเด็็กคีนหันึ�งจิะเปล่�ยนโลกได้็ไหัมิ ?  
  เพร�ะเด็กในวันนี้คืออน�คตของช�ติ คือ 
Next gen ในวันข้�งหน้� ซ่�งในอนุสัญญ�
สหประช�ช�ติว่�ด้วยสิทธิเด็ก  มีข้อหน่�งระบุว่� 
เด็กมีสิทธิที�จะมีส่วนร่วมอย่�งเต็มตัว ทั้งก�ร 
แสดงคว�มคิดเห็นได้อย่�งเสรี หรือเข้�ม�ม ี
บทบ�ทในเรื�องต่�งๆ โดยเฉัพ�ะกับเรื�องที�ส่ง 
ผ่ลกระทบ หรือมีส่วนโดยตรงกับตัวเด็กและ 
เย�วชนเอง โดยคว�มคิดเห็นดังกล่�วของเด็ก 
จะต้องได้รับก�รพิจ�รณ�อย่�งจริงจังต�ม
สมควรแก่อ�ยุและวุฒิภ�วะของเด็กคนนั้น
  คลิปดีที�ต้องดูฉับับนี้ ขอแนะนำ�คลิป “NO 
MORE WHITE FLAG” เผ่ยแพร่โดย UNICEF 
Thailand โดยขณะนี้มียอดวิวสูงกว่� ๖ แสนวิว
แล้ว 
  คลิปบอกเล่�เรื�องร�วของ “มีมี�” จ�กเด็กถูก 
บูลลี�สู่กระบอกเสียงเพื�อสิทธิเด็ก “ณัฐ” เด็กนัก
สร้�งสังคมชุมชนคลองเตย “มินท์” ผู่้ผ่ลักดัน 
คว�มเปลี�ยนแปลงเพื�อนักเรียน “ดี” ผู่้ลุกข่้น
ท้�ท�ยวิกฤตสิ�งแวดล้อมโลก 
  วันนี้ยังมีเด็กในไทยอีกกว่� ๑๔ ล้�นคน ที� 
พร้อมลุกข่้นม�เพื�อสร้�งคว�มเปลี�ยนแปลง ถ่ง
เวล�เปิดพื้นที�ให้พวกเข� ให้เสียงของเด็กๆ ได้
เป็นพลังสร้�งสรรค์อน�คต




